ANKIETA
Analiza badań obserwacyjnych w Strefie Testu Klubu Higienistek

CEL:
Ocena produktów z zakresu higieny jamy ustnej dedykowanych do stosowania w profilaktyce
domowej. W prowadzonych badaniach obserwacyjnych Strefy Testu celem jest także ocena
poziomu zadowolenia higienistek stomatologicznych i higienistek dentystycznych.
UCZESTNICY:
Osoba powyżej 18 roku życia, w dobrym stanie zdrowia, nie przyjmujący leków, które mogłyby
mieć wpływ na stan zdrowia jamy ustnej. Pacjent powinien posiadać przynajmniej 20 naturalnych
zębów.
METODA:
Higienistka stomatologiczna zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń badania, a stan zdrowia jej
jamy ustnej oceni po 14stu dniach stosowania oraz odniesie się do stanu wyjściowego.

Badania obserwacyjne Strefy Testu Klubu Higienistek wykonały 2 licencjonowane higienistki
dentystyczne i 3 dyplomowane higienistki stomatologiczne. Wszystkie osoby przystępujące do
badań stosowały do dnia testów szczotki elektryczne z technologią oscylacji – rotacji – pulsacji.
Osoby badane były w przedziale wiekowym 32 do 40.
Przed rozpoczęciem badania obserwacyjnego w Strefie Testu higienistki oceniły ogólny stan
higieny jamy ustnej
Tabela1. Ogólny stan higieny jamy ustnej przed użyciem szczotki sonicznej Meriden Sonic +
Professional
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

doskonale

dobrze

bardzo dobrze

doskonale

dobrze

Tabela2. Ogólny stan higieny jamy ustnej po 14dniowym stosowaniu szczotki sonicznej Meriden
Sonic + Professional
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

doskonale

dobrze

bardzo dobrze

doskonale

dobrze

Przed rozpoczęciem badania obserwacyjnego w Strefie Testu higienistki oceniły ogólny stan swoich
dziąseł.
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Tabela1. Ogólny stan dziąseł przed użyciem szczotki sonicznej Meriden Sonic + Professional
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

doskonale

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

dostatecznie

Tabela2. Ogólny stan dziąseł po 14dniowym stosowaniu szczotki sonicznej Meriden Sonic +
Professional
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

doskonale

dobrze

bardzo dobrze

doskonale

dobrze

W badaniach obserwacyjnych 100% testujących doceniło cichą pracę szczoteczki oraz długość
pracy akumulatora. Spośród dostępnych trybów pracy szczotki sonicznej Meriden Sonic +
Professional 100% higienistek było zadowolonych z trybu pracy White. Możliwość przygotowania
pacjenta do stosowania szczoteczki sonicznej, czyli użycie trybu pracy Study, doceniło 60%
higienistek. Delikatność podczas szczotkowania zaobserwowało 60 % badanych, a jej skuteczność
40% testujących. Pozostałe tryby pracy takie jak Daily, Polish, Massage zostały docenione przez
20% testujących. W badaniach obserwacyjnych 80% higienistek zadowolonych było z zastosowania
w niej rękojeści z powłoką Soft Touch. Zastosowana w szczoteczce sonicznej Meriden Sonic +
Professional technologia Twin Engine którą pozytywnie oceniło 60% testujących higienistek
pozwalającej na jeszcze dokładniejsze szczotkowanie. Szczoteczka Meriden Sonic + Professional
została wykonana z niezwykłą dbałością o szczegóły, jej design spodobał się 100% testujących.
Tylko 40% badanych zwróciło uwagę na kolor testowanej szczotki ( 1 x czarna, 4 x biała ) przy
czym testujący szczoteczkę w kolorze czarnym bardzo pozytywnie ocenił jej wygląd. Docenionym
przez 100% testujących szczoteczkę soniczną Meriden Sonic + Professional aspektem okazało się
wyposażenie jej w etui podróżne z funkcją USB. Badania obserwacyjne wykazały, że 80 %
higienistek była zadowolona z ładowarki indukcyjnej w szczoteczce sonicznej Meriden Sonic +
Professional. Podczas prowadzonych badań obserwacyjnych 40% badaczy uznało, że 30 sekund na
kwadrant, czyli zastosowanie automatycznego timera jest optymalne. Z spostrzeżeń 80%
higienistek wynika, że czas szczotkowania powinien zostać do minimum 3 minut w
automatycznym, co zwiększy ilość sekund na każdy kwadrant do 45. Tylko 20% badanych uznała,
że zalecany minimalny 2 minutowy czas szczotkowania jest wystarczający. W prowadzonych
badaniach 80% higienistek pozytywnie oceniło pełnego naładowania szczoteczki.
Po 14dniowych obserwacjach dokonano oceny końcówki szczoteczki sonicznej Meriden Sonic +
Professional. Spośród badanych 40% oceniło kształt końcówki dobrze, 20% bardzo dobrze, 20%
doskonale oraz 20% dostatecznie. Ocenie także została poddana skuteczność szczoteczki sonicznej
Meriden Sonic + Professional. Wyniki przedstawiają się następująco 80% higienistek ocenia
szczotkę dobrze, bardzo dobrze lub doskonale ( 40 % dobrze, 20% bardzo dobrze, 20% doskonale)
oraz 20% dostatecznie.
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W badaniach oceniono także technikę szczotkowania szczoteczką soniczną Meriden Sonic +
Professional. Wyniki przedstawiają się następująco 80% higienistek ocenia technikę szczotkowania
minimum dobrze, bardzo dobrze lub doskonale ( 40 % dobrze, 20% bardzo dobrze, 20% doskonale)
oraz 20% dostatecznie. Spostrzeżeniach odnośnie techniki szczotkowania higienistki zwróciły
uwagę na brak szczegółowej informacji o stosowaniu szczotki sonicznej dla pacjentów w
załączonych materiałach informacyjnych firmy ( broszura oraz instrukcja obsługi). Badacze
zwrócili także uwagę na brak szczegółowych wytycznych dotyczących stosowania danych trybów
pracy oraz błędów w nazewnictwie z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
Po zapoznaniu się i przetestowaniu szczotki sonicznej Meriden Sonic + Professional 60%
higienistek wyraziło chęć rekomendowania w/w produktu innym klubowiczom. Na decyzję
pozostałych testujących (40%) z odpowiedzią „Nie rekomenduję” zaznaczono braki w materiałach
edukacyjnych załączonych do badania a dostarczonych przez firmę.
Po zakończonych badaniach obserwacyjnych 60% testujących wyraziło chęć długoterminowego
użytkowania szczoteczki sonicznej Meriden Sonic + Professional oraz rekomendowania jej
swoim pacjentom.
Reasumując w wynikach końcowych do najważniejszych wyników analizy
przeprowadzonych badaniach obserwacyjnych Strefy Testu Klubu Higiensitek należą:
1. 100% testujących doceniło cichą pracę szczoteczki oraz długość pracy akumulatora.
2. 100% higienistek było zadowolonych z trybu pracy White,
3. 60% higienistek doceniło możliwość przygotowania pacjenta do stosowania
szczoteczki sonicznej, poprzez użycie szczotki w trybie pracy Study.
4. 80% higienistek zadowolonych było z zastosowannej w rękojeści szczoteczki
sonicznej Meriden Sonic + Professional powłoki Soft Touch.
5. 100% testujących szczoteczkę soniczną Meriden Sonic + Professional doceniło
wyposażenie jej w etui podróżne z funkcją USB.
6. 80 % higienistek była zadowolonyh z ładowarki indukcyjnej w szczoteczce sonicznej
Meriden Sonic + Professional.
7. 80% higienistek pozytywnie oceniło czas potrzebny do pełnego naładowania
szczoteczki.
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Przykładowe opinie o szczoteczce sonicznej Meriden Sonic + Professional
„Szczoteczka bardzo delikatna. Szczególnie będą ją polecać pacjentom periodontologicznym.
Jednak uważam, że czas szczotkowania powinien być minimum 3 minuty. Cudowny tryb Study –
pomaga przyzwyczaić się do użytkowania szczoteczki sonicznej”
P.W. 08.08.2019r.
„Szczoteczka pracuje bardzo delikatnie. Mam wrażenie, że za delikatnie. Trzeba zmieniać tryb
pracy na mocniejszy ( White) by zęby były lepiej doczyszczone. Zastosowanie indukcyjnej ładowarki
w szczoteczce sonicznej Meriden Sonic + Professional jest idealnym rozwiązaniem dla
najwybredniejszego konsumenta. Jej design sprawiał, że wyglądała w łazience jak element
dekoracyjny.”
S.J. 08.08.2019r.
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