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:
Dzieci higienistek stomatologicznych i dentystycznych w wieku 0-4 roku życia w dobrym stanie
zdrowia, nie przyjmujący leków, które mogłyby mieć wpływ na stan zdrowia jamy ustnej.
METODA:
Higienistka stomatologiczna zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń badania oraz oceny
szczotki manualnej Curaprox curakid CK 4260 ultra soft u swojego dziecka po 14 dniach jej
stosowania.

Badania obserwacyjne Strefy Testu Klubu Higienistek wykonała 1 licencjonowana higienistka
dentystyczna i 4 dyplomowane higienistki stomatologiczne. Wszystkie dzieci przystępujące do
badań wykonywały szczotkowanie pod nadzorem swojej mamy, która była higienistką.

Tabela1.Wiek i płeć badanych dzieci.
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

Chłopiec – 4 lata

Chłopiec- 3

Dziewczynka-2

Dziewczynka- 3

Chłopiec-1

Tabela2. Czy podczas badania dziecko używało dwie szczotki ( jedna do celu samodzielnej próby
szczotkowania, a druga do nauki szczotkowania z pomocą opiekuna)
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

Tabela3. Przez kogo podczas badania przeprowadzone było szczotkowanie (A- tylko przez mamę,
B- szczotkowanie przez mamę oraz próba samodzielnego szczotkowania przez dziecko, C-nadzór
mamy oraz samodzielne szczotkowanie przez dziecko)
Higienistka 1

Higienistka 2

Higienistka 3

Higienistka 4

Higienistka 5

B

B

B

B

A

W badaniach obserwacyjnych 100% testujących doceniło główkę szczoteczki pokrytą miękką
gumą. Aż 80% higienistek po 14 dniach zwróciło uwagę na fakt, że szczotka Curaprox curakid CK
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4260 ultra soft nie rani błon śluzowych w jamie ustnej. Spośród dostępnych możliwości wyboru
60% higienistek było zadowolonych z kompaktowej główki dosięgającej do miejsc trudno
dostępnych w jamie ustnej dziecka. Możliwość kontroli siły nacisku poprzez zastosowanie w
szczotce Curaprox curakid CK 4260 ultra soft elastycznej rączki oceniło pozytywnie 60%
prowadzących badanie. Tyle samo badanych podkreśliło, że ważny dla nich jest ergonomiczny
kształt dostosowany dla małych użytkowników oraz ich rodziców. W badaniach obserwacyjnych
80% mam higienistek szczególną uwagę przykuła informacja, że Curaprox curakid CK 4260 ultra
soft jest wolna od szkodliwych substancji takich jak bisfenolu, ftalanów czy barwników
sztucznych. Także 80% higienistek zauważyło korzyść z zastosowania w szczotce Curaprox curakid
CK 4260 ultra soft gęsto rozmieszczonych włókien, a 100% prowadzących badanie doceniło 4260
drobnych włókien miękkich o średnicy 0,09mm. Mamy higienistki podczas szczotkowania używało
podstawki w tym modelu szczotki manualnej. 60% z nich uznało podstawkę jako bardzo pomocny
element w Curaprox curakid CK 4260 ultra soft. Dostępność szczotki Curaprox curakid CK 4260
ultra soft w 3 kolorach doceniło 60% ankietowanych.
Po zakończonych badaniach obserwacyjnych 100% testujących wyraziło chęć długoterminowego
stosowania szczoteczki manualnej Curaprox curakid CK 4260 ultra soft oraz rekomendowania jej
swoim pacjentom. Wszyscy prowadzący badanie obserwacyjne wyrazili chęć zarekomendowania
go koleżankom i kolegom z Klubu Higienistek.
Reasumując w wynikach końcowych do najważniejszych wyników analizy przeprowadzonych
badaniach obserwacyjnych Strefy Testu Klubu Higienistek należą:

1. 100% testujących doceniło główkę szczoteczki pokrytą miękką gumką,
2. 100% higienistek było zadowolonych 4260 drobnych włókien miękkich o średnicy 0,09mm,
3. 80% higienistek doceniło, że testowana szczotka nie rani błon śluzowych,
4. 80% higienistek zadowolonych było z zastosowania gęsto rozmieszczonych włókien,
5. Aż 80% prowadzących obserwacje ceniło produkt za fakt, że są wolne od substancji
szkodliwych ( bisfenolu, ftalanów i barwników azotowych)

6. 60 % higienistek zwróciło uwagę na podstawkę umieszczoną w szczoteczce,
7. 60% higienistek pozytywnie oceniło elastyczną rączkę dla kontroli bezpieczeństwa siły
nacisku.
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Przykładowe opinie o szczoteczce manualnej Curaprox curakid CK 4260 ultra soft:
„Szczególnie przydatna okazała się podstawka. Syn sam mógł odłożyć szczotkę i zapewnić jej
wyschnięcie, bez wcześniej używanego do tej czynności kubeczka. Szczególnie podobał mu się także
kolor rękojeści i włókien- chętniej dzięki temu szczotkował zęby” R.S. 21.02.2020
„Próby samodzielnego szczotkowania spowodowały odkształcenie się włókien. Syn często
poddawał je nadgryzaniu. Jednak wspaniale sprawdziła się przy nauce szczotkowania z moim
udziałem.” M.N. 24.02.2020
„Oceniam szczotkę bardzo pozytywnie. Pozwalała dotrzeć w trudno dostępne miejsca w małej buzi
mojej pociechy. Dzięki ergonomicznemu kształtowi jest łatwa w użyciu przez dziecko i rodzica.
Pozwoliła lepiej wyedukować i nauczyć moją pociechę nawyków higienizacyjnych poprzez zabawę.
K.T. 19.02.2020
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