Teste para triagem de olfato
Gripe
Rinite-Sinusite
Pólipos nasais
Trauma
Doenças neurológicas
Toxinas ambientais
Documentação antes e depois da cirurgia rinológica
Rápido e fiável
Disquetes reutilizáveis com oito aromas diferentes

Fácil de utilizar
Uso simples pelo próprio paciente

Atrativo e original
Folhas coloridas e embalagem prática

Modo de emprego
O «Olfaction Test» é um teste de despistagem destinado a
testar o bom funcionamento do olfato.
O teste contém 8 discos com odores diferentes, assim como,
um questionário que pode ser utilizado pelo próprio paciente.

Realização do teste
Não comer, beber ou fumar nos 15 minutos que antecedem o
teste para não influenciar os resultados.
O teste pode ser efetuado pelo próprio paciente.
Abra a disquete nº 1, aspire profundamente através de
ambas as narinas e volte a fechar a disquete. (Caso o teste
seja feito com apenas uma narina, a outra deve permanecer
fechada pressionando-a com o dedo).
Selecione uma de entre as 3 respostas possíveis no
questionário da disquete nº 1.

Se o paciente não conseguir sentir qualquer cheiro, deverá
colocar uma cruz na resposta que lhe parecer mais correcta.
Siga o mesmo procedimento para as restantes disquetes.

Instruções especiais
Este teste de investigação pode ser utilizado com grande
fiabilidade para diferenciar os pacientes com uma função
olfactiva normal, daqueles com hiposmia ou anosmia.
Poderão ser efetuadas provas mais detalhadas mas apenas
para determinar o grau de hiposmia do paciente.

Higiene
As disquetes devem ser usadas sem haver contacto com o
nariz do paciente. Contudo, se alguma das disquetes for
contaminada, a mesma deve ser substituída.

Tempo de vida das disquetes
O uso normal das disquetes permite-lhe um tempo de vida de
seis meses, contados a partir da data da primeira utilização.
Caso as disquetes não sejam fechadas corretamente após
cada utilização a sua vida útil diminui substancialmente.
Mantenha as disquetes bem fechadas após cada utilização
em lugar fresco e seco.
Evite o contacto com os olhos para evitar irritações.

Resultados do teste
Respostas corretas:
1 – Café
2 – Baunilha
3 – Pêssego
4 – Erva
5 – Ananás
6 – Rosas
7 – Chocolate
8 – Peixe
Atribua 1 ponto por cada resposta certa e 0 pontos por cada
resposta incorrecta.
O resultado do teste é o total de pontos entre 0 e 8.

Interpretação do resultado do teste
7 – 8 pontos. Capacidade olfactiva normal.
0 – 6 pontos. Hiposmia, anosmia ou ausência de
colaboração durante o teste.
Para encomendar: encomendas@sipaco.com
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