
Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med enheten bör vara rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i medlemsstaten. 
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 LÄKEMEDEL INSTRUKTIONSBLAD  
PRODUKT KATEGORI: Sensonics mikroinkapslade lukttester 

PRODUKT NAMN: The Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

BESKRIVNING:      

The Smell Identification TestTM [UPSIT] är vårt omfattande test med 40 artiklar. Det är det mest 
pålitliga (test- retest r=0,94) och exakta lukttest som finns. Det är den världsomspännande 
standarden för lukttestning. Ger en absolut indikation på luktförlust (anosmi; mild, måttlig eller svår 
mikrosomi) samt en relativ indikation baserad på ålders- och könsrelaterade percentiler. 
Tillhandahåller också ett index för att upptäcka malingering. Normer från nästan 4 000 män och 
kvinnor som spänner över hela åldersspannet ingår. För förstagångsköpare rekommenderar vi SITTM 
Administration Manual, som inkluderar poängnyckel på insidan av frontpärmen. 

INSTRUKTIONER:  

• Fyll i informationen på baksidan av VARJE broschyr med den bifogade blyertspennan. SKRIV TYDLIGT.  

• Börja med sidan 1 i häfte 1 använd den medföljande pennan för att repa den bruna etiketten från vänster till höger flera gånger (se bild). 
Detta frigör en doft. Skrapa inte etiketten för mycket.  

• Lukta på den skrapade etiketten och fyll i cirkeln som motsvarar din luktupplevelse i kolumnen till höger. Radera misstag helt och hållet. 
Om den doft du känner inte finns angiven, markera det svar som ligger närmast din upplevelse. Om du inte känner någon lukt, gissa och 
markera ett svar. DU MÅSTE MARKERA ETT SVAR FÖR VARJE FRÅGA (ÄVEN OM DU INTE KÄNNER NÅGON LUKT) FÖR ATT TESTET SKA 
VARA GILTIGT.  

• Efter att ha besvarat alla 10 frågorna i häftet, fyll i de andra tre häften i ordning (dvs. från 2 till 4).  

• Lägg de fyra ifyllda broschyrerna och din blyertspenna i kuvertet och lämna tillbaka dem till testadministratören. Se till att alla 40 frågor 
besvaras och att informationen fylls i på baksidan av varje broschyr. Tack.  
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Each test is single use only 

 
Keep Dry 


