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Selama lebih dari 25 tahun, Pepsodent telah bekerjasama dengan
para profesional di bidang kedokteran gigi untuk menyebarkan
edukasi kesehatan gigi dan mulut melalui program pendidikan kami. 

Namun, saat ini dunia mengalami tantangan karena COVID 19.

Kami melakukan studi penelitian global terbaru untuk memahami
bagaimana pandemi memengaruhi kesehatan gigi dan mulut. 

Hasil penelitian kami menunjukkan beberapa statistik yang
mengejutkan. 

Selama pandemi, 3 dari 4 orang mengatakan mereka lebih fokus
pada kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Namun perubahan positif ini tidak berarti kesehatan gigi dan
mulut yang lebih baik. 

Ditambah dengan kunjungan ke dokter gigi yang tertunda,
menyebabkan masalah pada kesehatan gigi dan mulut semakin
meningkat

Seperti yang ditunjukkan dari penelitian kami, kebiasaan orang tua berpengaruh
kepada anak mereka. Itulah sebabnya, pada Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia ini,

Pepsodent telah meluncurkan kampanye #SikatGigiSekarang agar para orang tua mendorong rutinitas
menyikat gigi siang dan malam bersama anak-anak mereka.

Silakan minta materi #SikatGigiSekarang kepada Detailer Anda untuk 
melakukan edukasi kepada pasien tentang pentingnya kebiasaan menjaga kesehatan

gigi dan mulut yang baik, termasuk aset media sosial untuk menyebarkan pesan edukasi. 

orang mengalami masalah kesehatan
gigi dan mulut

orang dewasa mengaku melewati hari
tanpa menyikat gigi.

KELUARGA MENGESAMPINGKAN KEBIASAAN UNTUK MENJAGA KESEHATAN
GIGI DAN MULUT

KETIKA ORANG TUA TIDAK MENYIKAT GIGI, ANAK-ANAK MENGIKUTINYA

dari 31 24JAM

orang mengakui bahwa mereka
menghindari pergi ke dokter gigi

untuk pemeriksaan
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mengizinkan anak mereka
tidak menyikat gigi sebagai

bentuk hadiah
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dari

dari

ANAK-ANAK

14 KALI  
LEBIH BANYAK LEWATI
SIKAT GIGI MEREKA
JIKA ORANG TUA MEREKA TIDAK
MENYIKAT GIGI 2 KALI SEHARI

Anak tidak menyikat
gigi 2 kali sehari

Dukungan Anda Penting

5 masalah teratas yang dialami adalah
mulut kering, bau mulut, gusi berdarah,
sakit gigi, dan lubang pada gigi

orang tua 

sikat gigi
sekarang


