
Salivette®
Higieniczne pobieranie śliny w celach diagnostycznych i terapeutycznych



Diagnostyczne znaczenie parametrów zmieniających się co godzinę (np. hormonów lub leków) stale się zwiększa.
Zalety śliny jako materiału próbki zostały udowodnione w ramach licznych badań1.
Salivette® zapewnia optymalną metodę higienicznego pobierania śliny. Pacjent może również we własnym domu, 
w łatwy i całkowicie samodzielny sposób, uzyskać materiał do badań profili dziennych bez pomocy personelu 
medycznego.
Probówka Salivette® dostępna jest z różnymi chłonnymi wacikami przeznaczonymi do zbierania śliny: bawełnianymi i 
syntetycznymi, opracowanymi specjalnie z myślą o oznaczaniu stężenia kortyzolu w ślinie.

Ślina jako materiał próbki

Próbki śliny po pobraniu za pomocą wyrobu Salivette® zwykle przesyłane są bezpośrednio do laboratorium 
w celu ich odwirowania. 
Zaleca się schłodzenie (4–8°C) lub zamrożenie próbek śliny bezpośrednio po pobraniu, ponieważ wiele 
analitów jest niestabilnych w temperaturze pokojowej. W próbkach przechowywanych w temperaturze 
pokojowej przez dłuższy czas (> kilka godzin) może dojść do namnażania się bakterii.
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Pozostałości



Ze względu na duże znaczenie kliniczne kortyzol jest jednym z 
najważniejszych analitów, który można oznaczyć na podstawie analizy śliny2.
Najlepszą metodą pobierania śliny jest wykorzystanie wyrobu  
Salivette® Cortisol (art. nr 51.1534.500), zaprojektowanego specjalnie  
do oznaczania stężenia kortyzolu w ślinie.

Niebieska zatyczka pozwala łatwo odróżnić Salivette® Cortisol od innych 
wersji wyrobu. 
Dołączona etykieta umożliwia zapisanie niezbędnych danych pacjenta oraz 
czasu pobrania. 

W przypadku Salivette® Cortisol udowodniono odzysk kortyzolu na poziomie 
niemal 100% niezależnie od jego stężenia, objętości pobranej próbki śliny i 
zastosowanej metody pomiaru. 

Stabilny pod względem wymiarów i kompatybilny biologicznie wacik 
syntetyczny wyróżnia się bardzo dobrą chłonnością i niemal całkowitym 
uwolnieniem śliny w zalecanych warunkach wirowania.

Wysoki współczynnik odzyskiwania śliny podczas wirowania stanowi ważny 
warunek umożliwiający rzetelną analizę śliny nawet z niewielkich jej ilości. Do 
oznaczenia stężenia kortyzolu wystarczy zwykle około 50 µl próbki do analizy.

Wskazówka:
Przed rutynowym oznaczeniem analitów w ślinie należy najpierw ustalić przydatność wyrobów Salivette do  
badania. Nie jest wymagane podczas oznaczania stężenia kortyzolu w ślinie za pomocą Salivette® Cortisol.

Salivette® Cortisol

Białą księgę (white paper) można  
znaleźć na stronie internetowej 
SARSTEDT w zakładce Diagnostyka / 
Ślina/plwocina / Piśmiennictwo.
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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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Nr zamówienia Ø/długość w mm Oznaczenie Opakowanie

51.1534 97 / 16,8 Bawełniany wacik bez preparacji 100 / worek; 500 / karton

51.1534.500 97 / 16,8 Salivette® Cortisol 100 / worek; 500 / karton

Szczegóły zamówienia
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