Provtagning av saliv med
GBO Saliva Collection System
Provtagningskit
 1 st salivbägare med överföringsanordning (Greiner Bio-One, art.nr: 881210)
 1 st salivextraktionsrör med blå kork (Greiner Bio-One, art.nr: 881112)
 1 st salivöverföringsrör med orange kork (Greiner Bio-One, art.nr: 881117)
VGR-provtagare beställer kitet från Marknadsplatsen (se nederst på sidan). Övriga beställer från Hettich
Labinstrument AB (Greiner Bio-Ones nuvarande underleverantör), se hettichlabinstrument.se.

Följ instruktionerna – korrekt provtagning är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat
1. Kontrollera patientens identitet. Håll även patienten under uppsikt under alla provtagningsmoment.
2. Låt patienten skölja munnen med vatten innan provtagningen (helst 10 min innan, t ex före
patientsamtal). Var observant på att patienten därefter inte intar något eller har något i munnen.
3. Öppna extraktionsröret och låt patienten skölja munnen med den gula vätskan i två minuter.
4. Vätskan spottas ner i salivbägaren. Sätt på locket men stäng det inte helt. Ta av lockets pappersetikett.
5. Tryck ner överföringsröret (med orange propp) på nålen i salivbägaren för att suga upp vätskan i röret.
Om vätskan inte sugs upp, backa burkens skruvlock så att luft släpps in eller öppna röret och häll ner
vätskan. Vänd röret några gånger. Minsta provvolym är 1,5 mL (se gradering på rörets sida).
6. Märk röret med personnummer, analys, provtagningsdatum och beställare.
7. Skicka provet till Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Skicka helst provet
inom ett dygn, annars förvara kylt. Kyltransport till laboratoriet är inte nödvändigt men transporten bör
inte ta mer än ett dygn. Emballaget ska vara markerat med biologiska prover kategori B (UN3373).
 VGR-provtagare: Prover och ev. remiss skickas med ordinarie provtransport alternativt som
internpost. Prover som skickas med internpost ska packas i transporthylsa och transportpåse/
transportlåda (se förslag nederst på sidan).
 Extern provtagare: Skicka prov och remiss med post. Se Folkhälsomyndighetens anvisningar
Packa provet rätt (se folkhalsomyndigheten.se). Exempel på godkänd paketering för leverans med
normal postgång är transporthylsa och vadderat kuvert alternativt ytterlåda av kartong med prov i
innerpåse med uppsugande material.
8. Salivbägaren sorteras som Smittförande och Skärande/Stickande.
För VGR-provtagare – artikelnummer till Marknadsplatsen
Salivbägare m. överföringsanordning.
114103955
Lock till avfallskärl
Saliv extraktionsrör m. blå kork 4ml
114103930
Transporthylsa
Saliv överföringsrör orange kork 3,5ml 114103948
Transportlåda (kartong)
Avfallskärl (25L)
110193901
Transportpåse (vadderad)
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