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Samling av prøver til Kortisol i spytt: 
 

Samling av spyttprøver gjøres med tildelt beholder (salivette). Før bruk skal denne oppbevares tørt i romtemperatur. 

Tidspunkt for prøvetaking: 

- Ved utredning av hyperkortisolisme/ Cushing syndrom:  

  Prøven tas ved sengetid mellom kl 21-23 to påfølgende kvelder. 

  Bruk en ny beholder for hvert prøvetakingstidspunkt. 

- Er det rekvirert morgenprøve skal den tas mellom kl 07-09. 

  Det er stor døgnvariasjon i nivået av kortisol, og riktig prøvetakingstidspunkt er viktig for tolkning 

  av analyseresultatet. 

Generelle forhåndsregler: 

- Ikke innta mat og drikke eller utfør tannstell siste 60 minutter før prøvetaking. 

- Unngå sår eller rifter i tannkjøttet. Blodtilblandet spytt kan gi feil resultat. 

- Unngå sterk fysisk aktivitet før prøvetaking. 

- Ved bruk av kortisonsalver må ansikt og hender vaskes grundig før prøvetaking. 

- Bruk av følgende midler kan gi falsk forhøyede verdier:  lakris, grapefruktjuice, snus, tobakk, samt 

  enkelte naturpreparater. Unngå inntak ett døgn før prøvetaking. 

Prøvetaking: 

- Tampongen legges i munnen i 2 minutter, slik at den blir gjennomfuktet med spytt. Unngå å tygge. Tampongen plasseres 

deretter tilbake i den indre hylsen. Sett korken godt på! 

- Merk det ytre røret tydelig med navn, fødselsnummer og prøvetakingstidspunkt 

  (dato og klokkeslett). 

- Prøven oppbevares inntil 2 døgn i kjøleskap og sendes med vanlig post til Hormonlaboratoriet. 

 

 
 

Spørsmål: 

Ved spørsmål angående bruk av salivette, kontakt din lege eller Hormonlaboratoriet, tlf 22 89 47 08. 

Utskriftsdato: 11.09.2020
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