Speeksel verzamelen
In overleg met uw arts heeft u besloten om speeksel te verzamelen met
met behulp van de Salivette. In deze folder leest u hoe dit moet.
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Belangrijke informatie
Het product mag niet gebruikt worden bij kinderen onder drie jaar en bij
patiënten die een verhoogd risico op verslikken hebben.

Hoe verzamelt u het speeksel?
Verzamel het speeksel op het tijdstip dat met de arts is afgesproken. Een half
uur van tevoren mag u niet meer eten, drinken, tandenpoetsen en roken.
De Salivette bestaat uit een stop (A), een buis (B), een inhangbuisje (C) en een
wattenrolletje (D). Wilt u via onderstaande stappen de Salivette in zijn geheel
inleveren:
1. Neem de buis (Salivette) (B) aan de rand van het inhangbuisje (C) vast en
verwijder de stop (A). U kunt het afnemen van de stop vergemakkelijken als
u deze iets zijwaarts drukt.
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2. Neem het wattenrolletje (D) uit het inhangbuisje (C)
3. Kauw gedurende 1 minuut lichtjes op de wattenrol (D). Hou de wattenrol in
ieder geval zo lang in de mond tot u het gevoel heeft dat u het verzamelde
speeksel niet langer in de mond kunt houden.
4. Breng het wattenrolletje terug in het inhangbuisje (C). Hang het
inhangbuisje terug in de buis (B) en sluit de buis af met de stop (A).
5. Noteer op het etiket met balpen (geen vulpen of fineliner):
afnamedatum
afnametijdstip
naam
geboortedatum
6. De gesloten buis (Salivette) bewaren in de koelkast en de volgende
werkdag afgeven bij
- Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55:
af- en uitgifteloket van het laboratorium (route 42);
- Rijnstate Arnhem-Zuid, Marga Klompélaan 6:
balie Laboratorium (route 17);
- Rijnstate Velp, President Kennedylaan 100:
polikliniek Bloedafname;
of
- Rijnstate Zevenaar, Hunneveldweg 14a:
Polikliniek Bloedafname (route 1).
7. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, geef de Salivette dan aan een
verpleegkundige. Zij/hij zal de Salivette afgeven bij het Klinisch Chemisch
Hematologisch Laboratorium.
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Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelaar.

Vragen?
Als u na lezen van deze folder nog vragen heeft, beantwoorden de
medewerkers van het KCHL deze graag.

Telefoonnummer

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium - Rijnstate Arnhem:
088 - 005 7715

