KARTA INSTRUKCJI PRODUKTU
KATEGORIA PRODUKTU: Testy zapachowe Sensonics metodą mikrokapsułkowania
NAZWA PRODUKTU: Smell Identification Test™ (UPSIT®)
OPIS:
Test identyfikacji zapachów Smell Identification TestTM [UPSIT] to nasz kompleksowy test składający
się z 40 pozycji. Jest to najbardziej wiarygodny (test – ponowny test r=0,94) i dokładny test węchowy.
Jest to ogólnoświatowy standard w zakresie testów węchowych. Zapewnia bezwzględne wskazanie
utraty węchu (anosmia; łagodna, umiarkowana lub ciężka mikrosomia), a także względne wskazanie
na podstawie percentyli związanych z wiekiem i płcią. Zapewnia również indeks do wykrywania
zjawiska symulowania. Uwzględniono normy pochodzące od blisko 4000 mężczyzn i kobiet z całego
przedziału wiekowego. Dla osób kupujących po raz pierwszy polecamy Podręcznik administracji
SITTM, który na wewnętrznej stronie przedniej okładki zawiera kartę kryteriów.
INSTRUKCJE:



Należy uzupełnić informacje na odwrocie KAŻDEJ broszury, używając dołączonego ołówka. WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I DRUKOWANYMI
LITERAMI.



Zaczynając od strony 1 tej broszury (Broszura 1), dołączonym ołówkiem należy kilkakrotnie potrzeć brązową naklejkę od lewej do prawej
strony (patrz ilustracja). Spowoduje to uwolnienie zapachu. Nie należy nadmiernie pocierać naklejki.



Potartą naklejkę należy powąchać, a następnie w kolumnie po prawej stronie zamalować kółko odpowiadające odczuwanemu zapachowi.
Błędne zaznaczenia należy zetrzeć w całości. Jeśli żadna z możliwości nie odpowiada rozpoznanemu zapachowi, proszę zaznaczyć
najbliższą mu odpowiedź. Jeśli nie jest wyczuwany żaden zapach, proszę zgadywać i zaznaczyć jedną z odpowiedzi. ABY PRAWIDŁOWO
PRZEPROWADZIĆ TEST, NALEŻY UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA KAŻDE PYTANIE (NAWET JEŚLI NIE JEST WYCZUWANY ŻADEN ZAPACH).



Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 10 pytań z broszury należy uzupełnić pozostałe trzy w odpowiedniej kolejności (tj. od 2 do 4).



Cztery uzupełnione broszury i ołówek należy umieścić w kopercie, a następnie zwrócić je osobie prowadzącej badanie. Proszę sprawdzić,
czy udzielono odpowiedzi na wszystkie 40 pytań i uzupełniono informacje na odwrocie każdej broszury. Dziękujemy.
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Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, powinien być zgłoszone producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego.

