Salivette

®

Colheita higiénica de amostras de saliva para diagnóstico e controlo terapêutico

A saliva como material de amostra

Salivette® Cortisol

O importância do diagnóstico de parâmetros que oscilam em intervalos horários (como hormonas ou medicamentos)
está constantemente a aumentar.
Numerosos estudos comprovam as vantagens e adequação da saliva como material de amostra1.
A Salivette® oferece um método ideal para a colheita higiénica de saliva total. O paciente pode facilmente colher, em
casa, as amostras de diagnóstico para o perfil 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.

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

Amostra

Resíduos

Normalmente, depois da colheita com a Salivette®, as amostras de saliva são enviadas diretamente para o laboratório
SDUDFHQWULIXJD×ÊRHDQÈOLVH*HUDOPHQWHUHFRPHQGDVHTXHDVDPRVWUDVGHVDOLYDVHMDPUHIULJHUDGDV bƓ& RX
congeladas imediatamente após a colheita, dado que muito analitos não são estáveis à temperatura ambiente.
2DUPD]HQDPHQWRGDVDPRVWUDVÇWHPSHUDWXUD$PELHQWHGXUDQWHXPORQJRSHUìRGRGHWHPSR 9ÈULDVKRUDV SRGHOHYDU
à ocorrência de crescimento bacteriano.

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.
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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/caixa interna; 500/caixa
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