
Salivette®
Colheita higiénica de amostras de saliva para diagnóstico e controlo terapêutico



A importância do diagnóstico de parâmetros que oscilam em intervalos horários (como hormonas ou medicamentos) 
está em constante aumento.
As vantagens e a adequação da saliva como material de amostragem, foram comprovados em numerosos estudos1.
A Salivette® oferece um método ideal para a colheita higiénica de saliva total. O paciente pode facilmente colher, em 
casa, as amostras para a efetuação do diagnóstico do seu perfil de variação diário sem a intervenção de pessoal 
médico.
A Salivette® encontra-se disponível com diferentes rolos absorventes: um rolo de algodão e um rolo de fibra sintética, 
especialmente desenvolvido para a determinação de cortisol a partir da saliva.

Devido à sua elevada relevância clínica, o cortisol é um dos analitos mais 
importantes que podem ser determinados a partir da saliva2.
A Salivette® Cortisol (ref.ª 51.1534.500), que foi especialmente desenvolvida 
para a determinação de cortisol a partir de saliva, é a solução ideal para a 
colheita de saliva.

A tampa azul permite distinguir a Salivette® Cortisol da outra versão. 
A etiqueta permite a introdução dos dados do paciente e a hora da colheita. 

Está comprovado que com a Salivette® Cortisol, a taxa de recuperação do 
cortisol situa-se sempre num valor próximo dos 100%, independentemente 
da concentração de cortisol, do volume de saliva ou do método de medição 
utilizado. 

Além disso, o rolo de fibras sintéticas dimensionavelmente estável e 
biocompatível destaca-se pela excelente capacidade de absorção e pela 
libertação de praticamente toda a saliva nas condições de centrifugação 
recomendadas.

Uma elevada taxa de recuperação da quantidade de saliva após 
centrifugação é um pré-requisito importante para a análise fiável de pequenas 
quantidades de saliva. Para a determinação de Cortisol, geralmente uma 
quantidade de amostra de saliva de aproximadamente 50ul é suficiente para 
a análise.

Nota:
Antes da  determinação de rotina de analitos da saliva, deve ser clarificada a adequação das Salivettes através de 
ensaios. Isto não é necessário para a determinação do cortisol na saliva colhida com o Salivette® Cortisol.

A saliva como material de amostra Salivette® Cortisol

O relatório de avaliação pode ser 
encontrado no site da SARSTEDT em 
Diagnóstico / Saliva/Excreção / Literatura.

Normalmente, depois da colheita com a Salivette®, as amostras de saliva são enviadas diretamente para o laboratório 

congeladas imediatamente após a colheita, dado que muito analitos não são estáveis à temperatura ambiente.  

à ocorrência de crescimento bacteriano.

Utilização da Salivette®
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Introduction.

The use of saliva as a non-invasive and easy to 

collect bioanalytic specimen is still increasing  

in health care and scientific studies of stress and 

immunity [1,2]. Saliva can be collected under  

many circumstances from humans - including 

infants and elderly - and even animals without the 

main difficulty of blood collection, which is the 

invasiveness of the puncture resulting in increased 

release of stress hormones [2]. Saliva is commonly 

collected with two methods: through passive drool, 

which is still considered as the gold standard; and 

with a swab, similar as it is been used by dentists. 

The well-known Salivette® swab collection device 

from SARSTEDT (Nuembrecht, Germany) 

provides a hygienic and easy to handle method  

to collect saliva samples. It was the first device 

specially developed for easy saliva collection over 

30 years ago. SARSTEDT works global for more 

than 50 years developing devices and consumables 

for medicine and science. 
The easy-to-follow instructions of the Salivette® 

lead to increased participant compliance resulting 

in better and stronger data sets. The participant 

places the swab in the mouth where it easily 

absorbs saliva. The saturated swab is then placed 

back into the Salivette®, capped and sent to the 

laboratory. SARSTEDT offers Salivettes® with  

three different swab options, whereof the Salivette® 

Cortisol, code blue with a synthetic swab is 

specially designed and evaluated for cortisol 

determination. Due to its high clinical relevance, 

cortisol is one of the most frequent analytes that 

can be determined from saliva. In autumn 2018,  

a bulletin was released stating that the use of 

SARSTEDT swabs may introduce bias in salivary 

Comparing cortisol results of saliva 
samples collected with passive drool 
with the Salivette® Cortisol 

analyte results [3]. This is contradictory to a recent 

publication saying that cortisol levels in saliva were 

unaffected by using Salivettes® [4]. Based on this 

inconsistency, SARSTEDT initiated a comparative 

study performed by the Saliva Lab Trier.

Therefore, to estimate possible influences of a  

swab-based collection using the Salivette® Cortisol, 

we conducted the present study, comparing cortisol 

levels in native saliva samples (collected through 

unstimulated passive drool = reference samples) 

with cortisol levels after pipetting whole saliva of 

the same sample onto the swab of the Salivette® 

Cortisol.
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Ref.ª
Ø/comprimento  

em mm
Designação Embalagem

51.1534 97/16,8 Rolo de algodão sem preparação 100/saco; 500/caixa

51.1534.500 97/16,8 Salivette® Cortisol 100/saco; 500/caixa
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