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:
30 dzieci w wieku 5 -10 lat.
METODA:
Higienistki stomatologiczne zobowiązały się do instruktażu stosowania szczotki manualnej Curaprox CS
Smart u 30 dzieci w wieku 5-10 lat. Przeprowadzone badanie obserwacyjne z wykorzystaniem w/w
produktu. Okres trwania badania obserwacyjnego -14 dni. Zastosowanie minimum 2 razy dziennie ( rano
i wieczorem).

Badania obserwacyjne Strefy Testu Klubu Higienistek wykonały 2 licencjonowane higienistki dentystyczne
i 8 dyplomowanych higienistek stomatologicznych. Wszystkie dzieci przystępujące do badań wykonywały
szczotkowanie podczas wizyty w gabinecie higieny w celu zweryfikowania stosowanej metody
szczotkowania.
WYNIKI:
Do badania obserwacyjnego zakwalifikowano 19 dziewczynek oraz 11 chłopców. W obserwowanej grupie
wiekowej było: 6 dzieci w wieku 5 lat, 5 dzieci w wieku 6 lat, 3 dzieci siedmiolatków, 7 dzieci ośmiolatków,
6 dzieci w wieku 9 lat oraz 3 dzieci mających w chwili trwania badania obserwacyjnego 10 lat.
Tabela1. Czy w czasie badań pacjenci stosowali inne przybory do higieny jamy ustnej?
Płukanka do jamy
Płukanka do jamy
ustnej ( dla
Nitka dentystyczna ustnej ( dla dzieci) Skrobak do języka
dorosłych)
4 dzieci

1 dziecko

Nie

1 dziecko

Szczoteczki
interdentalne
Nie

W badaniach obserwacyjnych 100% testujących doceniło mała główkę szczoteczki Curaprox CS Smart .
80% prowadzących badanie obserwacyjne zwróciło uwagę na kompaktową główkę dosięgającą do trudno
dostępnych miejsc w jamie ustnej u dzieci w wieku 5- 10 lat. Spośród dostępnych możliwości wyboru, 40%
higienistek było zadowolonych z zastosowania w szczotce Curaprox CS Smart ośmiokątnego uchwytu
rękojeści. 100% higienistek zaobserwowało, że szczotka Curaprox CS Smart nie rani błon śluzowych w
jamie ustnej. Aż 80% obserwatorów oraz ich pacjentów przykuło uwagę na fakt wizualnej identyfikacji
modelu rękojeści. Delikatnie wychylona główka szczotki Curaprox CS Smart, zapewniająca łatwe dotarcie
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do trudno dostępnych miejsc została zauważona przez 50% higienistek. Tyle samo prowadzących badanie
doceniło dostępność szczotki Curaprox CS Smart aż w 18 kolorach. Aż 80% higienistek prowadzących
badania obserwacyjne w grupie dzieci 5-10 letnich pozytywnie oceniło zastosowanie w szczotce Curaprox
CS Smart 7600 drobnych włókien o średnicy 0,08mm. Połowa z prowadzących badanie zwróciła uwagę, że
została ona zaprojektowana przez eksperta profilaktyki Jiri Sedelmayera. Na kraj pochodzenia, Szwajcarię,
w którym została wyprodukowana szczotka Curaprox CS Smart zwróciło uwagę 40% prowadzących badania
obserwacyjne. Jednym z ważniejszych aspektów dla prowadzących badanie, docenionym przez 80% z nich,
okazało się gęste rozmieszczenie włókien w szczotce Curaprox CS Smart, zapewniające dotarcie również do
linii dziąsła.
Po zakończonych badaniach obserwacyjnych 90% higienistek dentystycznych i stomatologicznych,
biorących w nich udział wyraziło chęć zarekomendowania szczotki manualnej Curaprox CS Smart
koleżankom i kolegom w Klubie Higienistek. Aż 90% badaczy będzie po zakończeniu badań dalej ją
stosowało i rekomendowało swoi pacjentom podczas prowadzonych wizyt profilaktycznych w gabinetach
higieny.

Reasumując w wynikach końcowych do najważniejszych wyników analizy przeprowadzonych
badaniach obserwacyjnych Strefy Testu Klubu Higienistek należą:

1. 100% testujących doceniło małą główkę szczoteczki Curaprox CS Smart.
2. 100% higienistek zaobserwowało, że szczotka Curaprox CS Smart nie rani błon
śluzowych w jamie ustnej.
3. 80% higienistek prowadzących badania obserwacyjne w grupie dzieci w wieku 5-10
lat, pozytywnie oceniło zastosowanie w szczotce Curaprox CS Smart

7600

drobnych włókien o średnicy 0,08mm.
4. 80% prowadzących badania obserwacyjne, doceniło gęste rozmieszczenie włókien
w szczotce Curaprox CS Smart, zapewniające dotarcie również do linii dziąsła.
5. 90% higienistek dentystycznych i stomatologicznych, biorących udział w badaniach
obserwacyjnych, wyraziło chęć zarekomendowania szczotki manualnej Curaprox
CS Smart koleżankom i kolegom w Klubie Higienistek.
6. 90% badaczy będzie po zakończeniu badań dalej będzie ją wykorzystywało przy
instruktażu oraz rekomendowało swoim pacjentom podczas prowadzonych wizyt
profilaktycznych w gabinetach higieny.
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Przykładowe opinie o szczoteczce manualnej Curaprox CS Smart:

„ Pacjentom odpowiadała szczególnie miękkość zastosowanych w szczotce włókien. Polecać będę
szczególnie ze względu na małą główkę dosięgającą w miejsca trudno dostępne.” M.G. 23.02.2020
„ Pacjenci chętnie czyścili zęby szczotką Curaprox CS Smart. Wymienianymi przez nich zaletami
były miękkie, kolorowe włókna oraz kolorystyka rękojeści. To duży plus jeśli wygląd szczoteczki
zachęca do regularnego mycia zębów, a przy tym nie są drażnione dziąsła” W.W. 24.02.2020
„ Szczoteczka jest idealna dla dzieci szczególnie z zapaleniem dziąseł. Delikatnie czyści, nie raniąc
dziąseł.” K.M. 26.02.2020
„ Mimo zalet; włókno nierówno docięte, w jednej szczoteczce wypadały włókna podczas
użytkowania”. T.A. 20.02.2020
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