ANKIETA
Analiza badań obserwacyjnych w Strefie Testu Klubu Higienistek

CEL:
Ocena produktów z zakresu higieny jamy ustnej dedykowanych do stosowania w profilaktyce
gabinetowej oraz domowej. W prowadzonych badaniach obserwacyjnych Strefy Testu celem jest
także ocena poziomu zadowolenia higienistek stomatologicznych i higienistek dentystycznych oraz
ich pacjentów.
UCZESTNICY:
Higienista/ ka stomatologiczna lub higienista/ ka dentystyczna powyżej 27 roku życia.
METODA:
Osoba badająca zobowiązuje się do testowania szczoteczki manualnej Curasept Maxi Soft 010.
Przeprowadza badanie na sobie z wykorzystaniem wyżej wymienionego produktu. Okres trwania
badania obserwacyjnego 14 dni. Zastosowanie : minimum 2 razy dziennie.
Badanie obserwacyjne Strefy Testu Klubu Higienistek wykonały licencjonowana higienistka
dentystyczna oraz 9 dyplomowanych higienistek stomatologicznych. Całkowita grupa badana to 10
klubowiczek. Badania rozpoczęło 10 kobiet, które przeprowadziły badania obserwacyjne przed i po
zastosowaniu szczoteczki manualnej Curasept Maxi Soft 010.
Z całkowitej grupy badanej 9 osób nie zgłaszało problemów w jamie ustnej. Jedna osoba
przystępująca do badań była pacjentem periodontologicznym. Osoby badające testowały
szczoteczki manualne Curasept Maxi Soft 010 przez 14 dni minimum 2 razy dziennie.
Badania obserwacyjne wykazały, że do najistotniejszych zalet docenionych przez 90% testujących
należą elastyczność włókien oraz mała główka szczoteczki w porównaniu do innych tradycyjnych
szczoteczek. Aż 80 % badaczy zwróciło uwagę na zastosowaną w szczotce technologię Soft Touch
System, niszczącą i usuwającą płytkę bakteryjną dokładniej niż tradycyjne szczoteczki manualne. 8
z 10 badaczy zwróciło uwagę na elastyczną rączkę, zwiększającą kontrolę bezpieczeństwa siły
nacisku oraz wykonanie szczotki z ponad 5000 tysięcy włókien nadzwyczaj miękkich 0,10.
Dodatkowo 80% badaczy zwróciło uwagę na fakt iż w szczotce zastosowano gęste rozmieszczenie
włókien. W prowadzonych badaniach obserwacyjnych 70 % badaczy pozytywnie zaopiniowało
zaokrągloną główkę szczotki manualnej Curasept Maxi Soft 010 w celu uniknięcia urazu dziąseł.
Na anatomiczny kształt główki z uwzględnieniem węższego odcinak z przodu zwróciło uwagę 70%
badaczy. Istotnym elementem dla 70% testujących było zastosowanie silikonowej rączki
umożliwiającej precyzyjny uchwyt szczoteczki Curasept Maxi Soft 010. W prowadzonych
badaniach Strefy Testu Klubu Higienistek 70% badaczy doceniło wysoką jakość zastosowanych
włókien w szczotce Curasept Maxi Soft 010. Dodatkowo 60% badaczy odnotowało wizualną
identyfikację modelu na rękojeści, jako atut szczotki Curasept Maxi Soft 010. Ostatni elementem,
na który 30% badaczy zwróciło uwagę,była szeroka gama kolorystyczna.
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W wynikach końcowych badań obserwacyjnych Strefy Testu Klubu Higienistek, 100% higienistek
testujących szczotki manualne Curasept Maxi Soft 010 wyraziły chęć rekomendowania w/w
produktu innym klubowiczom. Aż 100% testujących szczotki manualne Curasept Maxi Soft 010 w
prowadzonych badaniach obserwacyjnych Strefy Testu Klubu Higienistek nadal chce stosować
oraz polecać swoim pacjentom jej stosowanie.
Reasumując do najważniejszych wyników końcowych należy:
1. 90% testujących należą elastyczność włókien oraz mała główka szczoteczki w
porównaniu do innych tradycyjnych szczoteczek.
2. 80 % badaczy zwróciło uwagę na zastosowaną w szczotce technologię Soft Touch
System, niszczącą i usuwającą płytkę bakteryjną dokładniej niż tradycyjne
szczoteczki manualne.
3. 80% badaczy zwróciło uwagę na elastyczną rączkę, zwiększającą kontrolę
bezpieczeństwa siły nacisku.
4. 80% badaczy doceniło wykonanie szczotki z ponad 5000 tysięcy włókien nadzwyczaj
miękkich 0,01.
5. 80% badaczy zwróciło uwagę na wyróżniający aspekt wśród dostępnych na rynku
szczotek manualnych, że
w Curasept Maxi Soft 010 zastosowano gęste
rozmieszczenie włókien.

Przykładowe opinie klubowiczek testujących szczotki manualne Curasept Maxi Soft 010:
„Cenię ją szczególnie za delikatność. Super dotarcie do „ósemek”. Przy stosowaniu innych marek
szczotek manualnych dochodziło do podrażnienia i krwawienia korony z dziąseł. Moim zdaniem jest
to idealny produkt dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych oraz z pracami protetycznymi.”
M.S. 06.08.2019r.
„Jak najbardziej polecam, natomiast z doświadczenia wiem, że pacjent musi być pod stałą kontrolą
higienistki. Zdarza się, że pacjenci nie doczyszczają okolicy girlandy dziąsłowej i wracają z płytką
nazębną . Wtedy zalecam wydłużenie czasu szczotkowania, lub mycie zębów rano szczoteczką
manualną Curasept Maxi Soft 010 a wieczorem szczoteczką soniczną.”
K.B. 31.05.2019r.
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