Verzamelen van speeksel met een Salivette
U bent door uw arts verzocht om speeksel te verzamelen in de meegegeven Salivette.
Lees deze tekst goed door, voor u met het verzamelen van speeksel begint.
Een Salivette wordt gebruikt voor verzamelen van speeksel bij personen vanaf 7 jaar.
Voor kinderen jonger dan 7 jaar is een Sorbette beschikbaar.

Het verzamelen
Verzamel speeksel op het tijdstip dat met de arts is afgesproken.
Vanaf ongeveer een half uur van te voren niet meer eten, drinken en tanden
poetsen.
Bij bloedingen in de mond (tandvlees, tong) is het verzamelen van speeksel
niet zinvol.
De Salivette bestaat uit 4 onderdelen:
- een buitenbuis
- een binnenbuis
- een dop
- een wattenstaaf
Was de handen.
Wrik de dop voorzichtig van de binnenbuis. Laat de binnenbuis in de buitenbuis zitten.
Raak de wattenstaaf niet aan met de handen. Neem de wattenstaaf in de mond en
sabbel er zachtjes op gedurende minstens 2 minuten.
Beweeg de wattenstaaf door de mond zodat er steeds speeksel in opgenomen kan
worden. Doe de wattenstaaf terug in de binnenbuis en sluit die af met de dop.
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De gegevens
Noteer, duidelijk leesbaar op het etiket met balpen (geen vulpen of stift):
- Naam en geboortedatum
- Afnamedatum
- Afnametijdstip (afgerond per 5 minuten)
Plak het etiket op de buis, op de onderste helft.

Het bewaren en inleveren
Buizen kunnen ingeleverd worden op het laboratorium. Bewaar de buizen met speeksel tot het moment van
inleveren in de koelkast, maar bewaar de buizen niet langer dan 3 dagen.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek is meestal binnen vier weken na inlevering van het speeksel bekend bij uw
behandelend arts.

Tot slot
Wanneer de verzameling niet goed is verlopen of u heeft vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16:30
uur contact opnemen met het secretariaat van het Laboratoriumcentrum via telefoonnr.: 033 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

