
Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel moet aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn gemeld. 

 

Upper limit storage 
temperature 

30˚C 

 

 BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES 

PRODUCTCATEGORIE: Smaakstriptests van Sensonics  

PRODUCTNAAM: Waterless Empirical Taste Test (WETT®) 

GEWICHT: 1035 gr. (36,5 oz) 

AFMETINGEN: 18,4 x 27,9 x 25 cm (7,25 x 11 x 10 inch) 

BESCHRIJVING: 

De Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®, watervrije empirische smaaktest) is een 
eenvoudige en goedkope methode voor kwantitatieve beoordeling van de smaakfunctie. De toediening van de 
smaakstoffen gebeurt via plastic strips met speciale doekjes van monomeercellulose die zijn gedoopt in sucrose (zoet), 
citroenzuur (zuur), natriumchloride (zout), cafeïne (bitter), mononatriumglutamaat (umami) of blanco smaakstoffen. Er is 
geen vloeibare spoeling nodig. Van elk smaakstof worden 50 strips geleverd in harde plastic, draagbare containers. Bij de 
eerste aankoop van het product raden we de Test- en beoordelingshandleiding voor de Waterless Empirical Taste TestTM 
van Sensonics aan, die meer informatie bevat over de testprocedure. 
 
INSTRUCTIES: 

 De WETT® dient te worden uitgevoerd in een rustige testomgeving zonder afleiding. 
 De uitvoerder van de test moet de testkit op zichzelf gericht op een werkoppervlak plaatsen en de proefpersoon 

moet aan de andere kant van de kit plaatsnemen. Geef de proefpersoon een kleine beker of andere afvalcontainer 
voor het weggooien van smaakstrips na gebruik. 

 De onderzoeker moet tijdens het testen ongeparfumeerde latex handschoenen dragen. Zonder deze mogen de 
smaakstrips niet worden aangeraakt. 

 De smaakstrips zijn opeenvolgend genummerd. Presenteer de smaakstrips in de volgorde die wordt aangegeven 
op het WETT®-testblad, dat bij de kit is geleverd. 

 Vraag de proefpersoon om de smaaksector van de strip op de tong te plaatsen en ermee over de tong te bewegen, 
ook over de randen en de achterkant van de tong. 

 Vraag de proefpersoon na het proeven van elke strip welke van de volgende smaken de strip had: zoet, zuur, zout, 
bitter, umami (soepachtig, hartig) of helemaal geen smaak. De bij deze test gebruikte smaakstrips zijn veilig. 

 Gebruik de WETT®-scoresleutel om het testresultaat te beoordelen. 
 De uitvoeringstijd van de WETT®-test varieert, afhankelijk van het smaakvermogen van de proefpersoon. Bij de 

meeste normale proefpersonen duurt de test 10 tot 15 minuten. 

 

 

 

 

 

 

Keep Dry 


