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Вступ 

 
Зубна щітка Sonicare For Kids була спеціально 
розроблена щоб рости разом з дітьми 4-10 років і 
задовольняти їхні особливі потреби. У цій віковій 
категорії, відповідність процесу чистки зубів (у всіх 
його аспектах) є такою ж перешкодою для успіху, як 
і будь-який інший основний показник ефективної 
роботи. Цей тест використання зубної щітки у 
домашніх умовах було зроблено разом з групою 
стоматологів-гігієністів, тому що очікується, що ця 
категорія кваліфікованих стоматологів враховує 
всю найнеобхіднішу та детальнішу інформацію не 
тільки в рамках впровадження продукту, але і в 
характеристиці його продуктивності і здатності 
забезпечувати незалежну чистку за умови 
прийнятного стандарту. 
 
 

Мета 
 
Отримання зворотного зв'язку і спостереження за 
змінами в поведінці 4-10-річних дітей або пацієнтів 
віком до 18 років дипломованих стоматологів-
гігієністів (ДСГ) після використання зубної щітки 
Philips Sonicare Для Дітей в домашніх умовах, для 
того, щоб оцінити, чи сприяє введення 
застосування цього продукту в домашньому режимі 
чищення зубів покращенню навичок правильного 
догляду за ротовою порожниною, позитивно 
впливаючи на мотивацію і досвід дитини. 
 

Методологія 
 
До числа допущених учасників включені дорослі 
дипломовані стоматологи-гігієністи (учасники 
конференції від «Під одним дахом», які пройшли 
курс «Нові та інноваційні продукти 2009 року») з 
пацієнтом, дитиною, другом або членом сім'ї у віці 
4-10 років. Всі діти отримали зубну щітку Philips 
Sonicare Для Дітей. В цілому 131 СГ з дітьми-
учасниками (58 дівчаток, 73 хлопчиків) завершили 

дослідження, що тривало чотири тижні. Батьків 
попросили ввести Philips Sonicare Для Дітей для їх 
дитини/дітей у повсякденне використання в  
домашніх умовах відповідно до інструкцій 
виробника. Учасники не були обмежені від 
використання будь-яких інших засобів по догляду 
за ротовою порожниною. Батьків попросили 
повідомляти спостереження за тим, як діти 
використовують продукт, а також ставлення дітей 
до продукту та їх поведінку за допомогою систем 
комп’ютерного анкетування (Survey Monkey).  
  

Результати 
 
Там, де 4-10-річні діти протягом трьох тижнів 
використовували зубну щітку Philips Sonicare Для 
Дітей, учасники дослідження спостерігали, що на 
чистку було використано більше часу, у дітей було 
бажання користуватись щіткою і якість чищення 
зубів була покращена.  
 
На додаток:  
 
• 98% ДСГ рекомендували зубну щітку 
Sonicare Для Дітей своїм пацієнтам. 
• 93% ДСГ помітили покращення в звичках 
дітей щодо чистки зубів після використання зубної 
щітки Sonicare Для Дітей. 
• 99% ДСГ були значно задоволенні 
продуктивністю зубної щітки Sonicare Для Дітей.  
• 96% ДСГ були значно задоволені м’якістю 
зубної щітки Sonicare Для Дітей.  
• 98% ДСГ повідомили, що їх діти були 
надзвичайно задоволені загальним досвідом 
використання зубної щітки Sonicare Для Дітей  
• 97% ДСГ повідомили про здібності своїх 
дітей правильно чистити зуби зубною щіткою 
Sonicare Для Дітей 
• 93% ДСГ повідомили, що їх діти будуть 
продовжувати користуватись зубною щіткою 
Sonicare Для Дітей, а не повернуться до 
попередньої. 
 

 
 
 

 
 
 

Для дітей 



Відмінні риси товару (n=131)  
Від незадовільних до задовільних 

 
Продуктивність Sonicare Для дітей 
 
М’якість відбілювання зубів та вплив на ясна 
 
Функція KidTimer (мелодії та таймери) 
 
Здатність правильно чистити зуби  
 
Загальний показник зубної щітки Sonicare для дітей  
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Висновок 
 

Зубна щітка Philips Sonicare Для Дітей позитивно впливає на залучення дитини до 
процесу чистки зубів та сприяє розвитку здорових звичок в чищенні зубів у дітей 4-10 
років.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Технічні характеристики можуть бути змінені без 

попереднього повідомлення. Торгові марки є власністю 

компанії Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips). 
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