FIȘA CU INSTRUCȚIUNI A PRODUSULUI
CATEGORIA DE PRODUS: Teste de miros microîncapsulate Sensonics
NUMELE PRODUSULUI: Smell Identification TestTM (UPSIT®)
DESCRIEREA:
Smell Identification TestTM [UPSIT] este testul nostru cuprinzător cu 40 de itemi. Este cel mai fiabil
(test-retest r=0,94) și cel mai precis test olfactiv disponibil. Acesta reprezintă standardul mondial
pentru testarea olfactivă. Oferă o indicație absolută a pierderii mirosului (anosmie; microsmie ușoară,
moderată sau severă), precum și o indicație relativă bazată pe percentilele legate de vârstă și sex. De
asemenea, oferă un index pentru a detecta falsificarea simptomelor. Sunt incluse norme de la
aproape 4.000 de bărbați și femei din întreaga gamă de vârstă. La prima achiziție, recomandăm
Manualul de administrare SITTM, care include cheia de punctare pe capacul interior frontal.
INSTRUCȚIUNI:

•

Completați informațiile de pe spatele FIECĂREI broșuri cu creionul inclus. SCRIEȚI CLAR CU LITERE DE TIPAR.

•

Începând de la pagina 1 a Broșurii 1, utilizați creionul inclus pentru a răzui eticheta maro de la stânga la dreapta de mai multe ori (a se
vedea imaginea). Aceasta va elibera un miros. Nu răzuiți prea tare eticheta.

•

Mirosiți eticheta răzuită și umpleți cercul care corespunde experienței dvs. legate de miros în coloana din dreapta. Ștergeți complet
greșelile. Dacă nu este reprezentat mirosul simțit de dvs., marcați răspunsul cel mai apropiat de ceea ce ați simțit. Dacă nu este prezent
niciun miros, ghiciți și marcați un răspuns. TREBUIE SĂ MARCAȚI UN RĂSPUNS LA FIECARE ÎNTREBARE (CHIAR DACĂ NU SIMȚIȚI NICIUN
MIROS) PENTRU CA TESTUL SĂ FIE VALABIL.

•

După ce răspundeți la toate cele 10 întrebări din broșură, completați celelalte trei broșuri în ordine (adică de la 2 la 4).

•

Puneți cele patru cărticele completate și creionul în plic și returnați-l persoanei care administrează testul. Vă rugăm să vă asigurați că se
răspunde la toate cele 40 de întrebări și că sunt completate informațiile de pe spatele fiecărei broșuri. Vă mulțumim.
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Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul ar trebui să fie raportate producătorului și autorității competente a statului membru.

