
Frågor och svar gällande byte av saliv-insamlingsmetod 

Varför har ni valt att sluta leverera Greiners salivkit? 

Det är ingenting som vi själva har valt utan leverantören upphör med all 
tillverkning vilket innebär att vi blir tvungna att byta insamlingsmetod. 
Följ denna länk för att se brevet från Greiner.  

Hur länge till kan jag beställa Greiner? 

Vi levererar Greiner fram till den 15 mars. Om du önskar kan du beställa 
Greiner även efter den 15 mars men det blir då ditt ansvar att använda upp 
kiten innan laboratoriets deadline (30 april). 

När slutar laboratoriet att analysera prover tagna med Greiner? 

30 april är absolut sista dag som laboratoriet analyserar prover tagna med 
Greiner. 

Jag har salivkit med Greiners material i lager, vad gör jag med dem? 

Följ denna länk för att komma till ett formulär där du fyller i hur många 
innehåll/provrör du behöver byta ut så skickar vi ut nytt 
provtagningsmaterial. Det är självklart helt kostnadsfritt. Du behåller då 
boxen med porto samt säkerhetspåsen och kastar provrören (1 vätska och 2 
vakuumrör per kit) samt tillhörande mugg. 

Hur kommer jag ta salivprover nu? 

Vi kommer inom kort att byta till Quantisal. Följ denna länk för att komma till 
provtagningsinstruktion där du ser precis hur du ska gå tillväga.  

Hur lång tid tar det att ta ett prov? 

Det tar ungefär 1-5 minuter att ta ett prov men för de som är väldigt 
muntorra kan det ta upp till 10 minuter. Vi rekommenderar att provlämnaren 
tuggar lätt på plastpinnen när dynan är i munnen eftersom tuggrörelsen 
stimulerar salivproduktionen. 

https://www.prodia.se/_files/ugd/ba5934_47dbdc0fa98045e3917db256db6bdf68.pdf
https://forms.gle/qF1gFAcCWJhFZisY9
https://www.prodia.se/_files/ugd/ba5934_835671fb47da4ea28f4e94d01c785173.pdf


Stämmer det att provlämnaren inte får äta eller dricka något senare än 10 
minuter innan provtagningen? 

Nej, det är liksom tidigare inget krav på att patienten ska vara utan mat eller 
dricka 10 minuter före provtagningen. Viktigt är liksom tidigare dock att 
klienten sköljer munnen innan provet samt säger några meningar och gapar 
med tungan ute för att visa att inget vatten finns kvar i munnen. Precis som 
förut. 
 

Påverkar bytet av insamlingsmetod salivanalysen? 

Nej, viktigt att poängtera är att vi fortsatt har precis samma analyser som 
tidigare även om vi byter insamlingsmetod. Du får alltså samma breda 
analyser med låga gränsvärden, direktverifikation och mängdangivelse i 
provsvaren. 

 

Finns det några nackdelar med bytet? 

Bytet borde inte påverka allt för mycket men det kan ta längre tid för de som 
är muntorra att lämna prover eftersom det inte längre tillsätts någon vätska i 
samband med provtagningen. I sådana fall rekommenderar vi att be 
provlämnaren att tugga lätt på plastpinnen när dynan är i munnen eftersom 
tuggrörelsen stimulerar salivproduktionen. 

 

Vad är fördelarna med bytet? 

Greiner har nyligen bytt muggen för salivuppsamling till en ny mugg vars nål 
slutar längre från botten vilket innebär att mycket av vätskan blir kvar i 
muggen. Den nya designen är direkt ofördelaktig och försvårar eller till och 
med ibland omöjliggör fullgod insamling av A- och B-prov. På så sätt kommer 
det påtvingade bytet ändå ganska lägligt eftersom vi får daglig feedback 
från er kunder om att de nya muggarna är avsevärt mycket sämre. Detta 
gissel slipper ni alltså nu. 
Den nya uppsamlingsmetoden består endast av ett provrör vilket även 
minskar mängden avfall samt förvaringsutrymme som krävs hos er. Materialet 
har dessutom längre hållbarhetstid än Greiners utrustning. 

 

Hur länge kan provet förvaras i rumstemperatur? 

Cirka två veckor. 




