
Akákoľvek závažná nehoda, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, by mala byť nahlásené výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu. 
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 NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU  
KATEGÓRIA PRODUKTU: Testy rozpoznania arómy na báze mikrokapsúl Sensonics 

NÁZOV PRODUKTU: Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

OPIS:     

The Smell Identification TestTM [UPSIT] je náš komplexný 40-položkový test. Je to najspoľahlivejší 
(test – retest, r = 0,94) a najpresnejší dostupný čuchový test. Je to celosvetový štandard testovania 
čuchu. Poskytuje absolútny údaj o strate čuchu (anosmia; ľahká, mierna alebo závažná mikrosómia), 
ako aj relatívny údaj na základe percentilov v súvislosti s vekom a pohlavím. Poskytuje tiež ukazovateľ 
na detekciu simulovania. Súčasťou sú hodnoty od takmer 4 000 mužov a žien všetkých vekových 
kategórií. Pre tých, ktorí ho kupujú prvýkrát, odporúčame príručku na podanie SITTM, ktorá obsahuje 
vo vnútri predného obalu hodnotiaci kľúč. 

POKYNY:  

• Priloženou ceruzkou vyplňte údaje na zadnej strane KAŽDEJ brožúry. PÍŠTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI PÍSMENAMI.  

• Začnite na 1. strane brožúry č. 1 a priloženou ceruzkou prejdite niekoľkokrát zľava doprava po hnedom prúžku (pozri obrázok). Týmto sa 
uvoľní aróma. Nezoškrabte celý prúžok.  

• Privoňajte k poškriabanému prúžku a v stĺpci na pravej strane vyplňte krúžok, ktorý zodpovedá tomu, čo cítite. Ak sa pomýlite, krúžok 
úplne vygumujte. Ak danú arómu nevystihuje žiadna možnosť, označte odpoveď, ktorá najbližšie zodpovedá tomu, čo cítite. Ak necítite 
žiadnu arómu, skúste uhádnuť a označte jednu odpoveď. ABY BOL TEST PLATNÝ, PRI KAŽDEJ OTÁZKE MUSÍTE OZNAČIŤ JEDNU ODPOVEĎ 
(AJ KEĎ NIČ NECÍTITE).  

• Po zodpovedaní všetkých 10 otázok v brožúre zaradom (t. j. od 2. po 4.) vyplňte ostatné tri brožúry.  

• Štyri vyplnené brožúry a ceruzku vložte do obálky a odovzdajte ju administrátorovi testu. Skontrolujte, či ste odpovedali na všetkých 40 
otázok a vyplnili údaje na zadnej strane každej brožúry. Ďakujeme.  
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Each test is single use only 

 
Keep Dry 


