
Всеки сериозен инцидент, настъпил във връзка с устройството, трябва да бъде докладва на производителя и на компетентния орган на държавата-членка. 
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 ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОДУКТА  
КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:  Микрокапсулирани тестове за миризми на Sensonics 

ИМЕ НА ПРОДУКТА: The Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

ОПИСАНИЕ: 

The Smell Identification TestTM [UPSIT] е нашият комплексен тест от 40 елемента. Той е най-
надеждният (тест- повторен тест r = 0,94) и точен обонятелен тест, който се предлага. Той е 
световният стандарт за изследване на обонянието. Предоставя абсолютна индикация за загуба 
на мирис (аносмия; лека, умерена или тежка микросомия), както и относителна индикация на 
база на процентили, свързани с възраст и пол. Също предоставя индекс за откриване на 
симулиране на заболяване. Включени са норми от почти 4000 мъже и жени по целия възрастов 
диапазон. За клиентите, които купуват за първи път, предлагаме Ръководство за прилагане на 
SITTM, което включва легенда за оценяване във вътрешната предна корица. 
 
ИНСТРУКЦИИ: 

• Попълнете информацията на гърба на ВСЯКА брошура с приложения молив. ПИШЕТЕ ЯСНО С ПЕЧАТНИ БУКВИ.  
• Започвайки със страница 1 на Брошура 1, използвайте приложения молив, за да надраскате кафявия етикет от ляво на дясно 

няколко пъти (вижте снимката). Това ще доведе до отделяне на миризма. Не прекалявайте с драскането на етикета.  
• Помиришете надраскания етикет и запълнете кръгчето, съответстващо на Вашето обоняние, в колоната в дясно. Изтривайте 

грешките напълно. Ако миризмата, която сте усетил/а, не е налична, отбележете отговора, който се доближава най-много до 
Вашето усещане. Ако не усещате миризма, предположете и отбележете един отговор. ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ ОТГОВОР ЗА 
ВСЕКИ ВЪПРОС (ДОРИ И ДА НЕ УСЕЩАТЕ НИКАКВА МИРИЗМА), ЗА ДА БЪДЕ ВАЛИДЕН ТЕСТЪТ.  

• След като отговорите на всичките 10 въпроса в брошурата, попълнете другите три брошури последователно (т.е. от 2 до 4).  

• Поставете четирите попълнени брошури и Вашия молив в плика и ги върнете на лицето, което провежда теста. Моля, уверете се, 
че на всичките 40 въпроса е отговорено и информацията на гърба на всяка брошура е попълнена. Благодарим Ви.  

 

 

 

Any 

 

 

Each test is single use only 

 
Keep Dry 


