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Wstęp



 „9 milionów powodów” to kampania społeczno-edukacyjna skierowana do osób noszących protezę zębową, których w Polsce jest aż 
9 milionów*. Choć jest to już co druga osoba w wieku 40+**, a metoda ta jest najpopularniejszym sposobem radzenia sobie z dużymi 
brakami w uzębieniu**, noszenie prorezy nadal pozostaje tematem tabu. Wiele osób obawia się, że ktoś zauważy ich protezę zębową, 
wypadnie ona im podczas śmiechu, jedzenia czy kichania, a w efekcie zostaną z tego powodu publicznie wyśmiani*.

Celem kampanii społeczno-edukacyjnej „9 milionów powodów” oraz niniejszego raportu jest zwalczanie poczucia wstydu u osób 
noszących protezę zębową oraz uświadomienie społeczeństwa, że proteza to całkowicie normalna rzecz. Każda osoba z 9 milionów jej 
użytkowników ma bowiem swój powód, by w pełni cieszyć się życiem.

Organizatorem kampanii jest firma GlaxoSmithKline, która jako – właściciel marki Corega, będącej liderem w segmencie produktów 
do mocowania i higieny protez zębowych, oraz firma społecznie odpowiedzialna – podjęła się edukacji społeczeństwa w tym temacie.  
Tę istotną społecznie i zdrowotnie kampanię wspierają Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

*Żródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016
**Żródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, lipiec 2017

Idea kampanii i przyczyny powstania raportu
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Obiegowe opinie na temat użytkowników protez zębowych są bardzo często błędne i krzywdzące.  
Nieprawdą jest, że osoby noszące protezy zębowe to wyłącznie ludzie starsi. Powodem utraty  
zębów nie są też wyłącznie zaniedbania higieny jamy ustnej, ale wiele innych czynników –  
od uwarunkowań genetycznych, poprzez choroby, wypadki, skutki uboczne terapii onkologicznej,  
aż po brak dostępu do opieki stomatologicznej. 

Niestety wielu z nas ulega stereotypom w tym zakresie, także użytkownicy protez. Takie myślenie  
rzutuje negatywnie na ich samopoczucie, pewność siebie i samoocenę. Poczucie wstydu związane  
z użytkowaniem protezy zębowej odbiera im również gotowość do sięgania po specjalistyczne preparaty  
do pielęgnacji i mocowania protezy, co przekłada się na realne problemy funkcjonalne, zdrowotne,  
a nawet społeczne. Ludzie ci często z obawy przed wyśmianiem, że noszą protezę zębową, rezygnują  
z codziennych ważnych dla siebie aktywności – spotkań z rodziną i znajomymi, uprawiania sportu, wizyt w teatrze  
czy zabawy z wnukami.

Kampania społeczno–edukacyjna „9 milionów powodów”, organizowana przez firmę GlaxoSmithKline 
– właściciela marki Corega – ma ogromne znaczenie w budowaniu świadomości pacjentów, że nie  
są osamotnieni w swoich obawach związanych z użytkowaniem protezy zębowej. 

W Polsce takich pacjentów jest bowiem aż 9 milionów, a każda z tych osób ma swój powód, by pomimo 
protezy w pełni cieszyć się życiem. Bez poczucia wstydu. Odczarowanie tematu protez zębowych  
i rozwianie mitów o ich użytkownikach będzie emocjonalnie uwalniające. Pozwoli ogromnej liczbie 
Polaków dbać o siebie i swoją protezę i żyć pełnią życia. 

Rola kampanii okiem psychologa

Anna Kędzierska, psycholog
ekspertka kampanii „9 milionów powodów”

5



Zdecydowałem się zaangażować w kampanię „9 milionów powodów”, która zwalcza poczucie wstydu  
u osób noszących protezę zębową, ponieważ liczba jej użytkowników jest dla mnie szokująca! Takich osób 
jest w Polsce aż 9 milionów! 

Nie miałem pojęcia, że tak ogromna część społeczeństwa jest w pewnym sensie marginalizowana i zmaga się  
z tak wieloma problemami. Osobom noszącym protezę zębową bardzo często towarzyszy lęk przed jej 
wypadnięciem podczas śmiechu, jedzenia czy kichania, a także obawa przed tym, że ktoś ją zauważy,  
a nawet publicznie wyśmieje. 

Społeczeństwo bez wątpienia potrzebuje więc edukacji w tym obszarze. Proteza zębowa to normalna 
rzecz, podobnie jak normalne jest noszenie aparatu ortodontycznego. Proszę jednak zwrócić uwagę,  
że aparat ortodontyczny nie jest już postrzegany jako temat tabu, zaś proteza zębowa nadal tak. 

Temat ten, choć niezwykle ważny, był jednak do tej pory całkowicie pomijany. Pomimo ogromnej skali 
problemu nikt wcześniej nie przeprowadził kampanii, która miałaby na celu zmianę postaw społecznych  
w tej kwestii. Podjęcie tego wyzwania było konieczne i bardzo się cieszę, że to mi jako ambasadorowi kampanii  
„9 milionów powodów” przypadła ta rola. 

Inspirujące historie bohaterów naszej kampanii – prawdziwych ludzi noszących protezy zębowe – pokazują, 
że można żyć pełnią życia pomimo protezy. Aby tak się jednak stało, potrzebne są edukacja i promowanie 
pozytywnych wzorców w naszym społeczeństwie. Umiejętność życia bez ograniczeń mimo posiadania 
protezy to temat ważny dla 9 milionów Polaków i uważam, że nadszedł czas, aby zająć się nim na poważnie. 

ROBERT JANOWSKI O SWOIM ZAANGAŻOWANIU W KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ

Dlaczego uważam, że ten temat jest ważny?

Robert Janowski 
ambasador kampanii „9 milionów powodów”
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Osoby noszące protezy zębowe
JAK SĄ POSTRZEGANE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO 

I JAK POSTRZEGAJĄ SAME SIEBIE? 



Społeczne postrzeganie osób noszących 
protezę zębową

PODSUMOWANIE 

57% osób w wieku 40+ nosi protezę zębową. Społeczeństwo nie zdaje sobie jednak sprawy  
z powszechności tego zjawiska

Panuje powszechne przekonanie, że utrata zębów to skutek zaniedbania higieny jamy ustnej
i braku regularnych wizyt u stomatologa. Te powody zostały wskazane jako główne przez
ponad 90% respondentów

Protezy zębowe stanowią temat tabu. Z taką opinią zgadza się ponad 60% respondentów. 
Szczególnie dotyczy to respondentów w wieku 50-59 lat
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* Tyle osób w wieku 50-59 lat uznaje temat  
protez zębowych za wstydliwy

Źródło: Badanie dedykowane „Untaboo”, MediaCom Business Science, 2018

61%

KTO SZCZEGÓLNIE NIECHĘTNIE ROZMAWIA  
O UTRACIE ZĘBÓW?

Utrata zębów i protezy zębowe wciąż  
są tematami tabu*

69%

60% 60%
57%

50-59 lat 60-69 lat 70-79 lat 80+
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O protezach rozmawiamy tylko z najbliższymi

68%
62%

29%

11%

76%
Tylko z rodziną lub z lekarzem

Z najbliższymi
znajomymi

Z dalszymi
znajomymi

Prawie 70% respondentów noszących protezy zębowe nigdy nie rozmawiało na ten temat z nikim 
poza rodziną lub lekarzem. Kobiety łatwiej od mężczyzn podejmują rozmowę na temat 

protez poza gronem rodziny.

Źródło: Badanie dedykowane „Untaboo”, MediaCom Business Science, 2018 10



Osoby noszące protezę boją się, że ktoś ją zauważy

24%

20%

18%

18%

Lęk przed tym, że protezy mogą wypaść podczas jedzenia

Lęk przed tym, że protezy mogą wypaść podczas śmiechu

Lęk przed tym, że protezy mogą wypaść podczas kichania

Lęk przed tym, że inni mogą zauważyć protezę

Jako problemy związane z użytkowaniem protezy zębowej osoby z niej korzystające 
(40-79 lat) wymieniają również lęk przed tym, że wypadnie ona podczas jedzenia, 

śmiechu czy kichania i ktoś ją zauważy.

Raport IQS dla GSK, „Corega Tracking”, sierpień 2016

Żródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016 11



Zdaniem społeczeństwa utrata zębów  
to skutek zaniedbania

95%

90%

81%

80%

75%

Brak regularnych wizyt u dentysty

Zaniedbanie higieny jamy ustnej

Predyspozycje genetyczne

Ciąża i związane z nią choroby

Wypadek, uraz mechaniczny

Niemal wszyscy respondenci zgadzają się, że głównymi powodami utraty zębów są 
brak regularnych wizyt u dentysty oraz zaniedbanie higieny jamy ustnej. 

W dalszej kolejności wskazywane są predyspozycje genetyczne.

Źródło: Badanie dedykowane „Untaboo”, MediaCom Business Science, 2018 12



Polacy nie zdają sobie sprawy ze skali zjawiska

Estymacja użytkowania (21-30%)
Ludzie wskazują, że taka grupa ludzi
w wieku 40+ ma protezy 

Rzeczywistość (57%)
W rzeczywistości taka grupa ludzi
w wieku 40+ nosi protezy 

Tyle osób FAKTYCZNIE
nosi protezę

57% Polaków w wieku powyżej 40 lat nosi protezę zębową. 
Respondenci oszacowują jednak ten odsetek na jedynie 21-30%.

Polacy nie wiedzą, jak powszechne jest używanie protez zębowych –
aż 88% respondentów za nisko oszacowało powszechność tego zjawiska.

Polacy nie zdają sobie sprawy ze skali zjawiska

WYDAJE SIĘ, że tyle
może być osób 

z protezą po 40. roku życia

Źródło: Badanie dedykowane „Untaboo”, MediaCom Business Science, 2018 
Źródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016
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Polacy nie rozmawiają ze sobą na temat noszenia protez zębowych. Brak otwartej  komunikacji w tym zakresie 
skutkuje funkcjonowaniem fałszywych i często krzywdzących  przekonań. Są one silne zarówno w grupie 
użytkowników protez zębowych, jak i pośród osób, które ich nie noszą. Niemal wszyscy badani zgadzają się,  
że głównymi powodami utraty zębów są brak regularnych wizyt u dentysty oraz zaniedbanie higieny jamy 
ustnej, podczas gdy przyczyn jest zdecydowanie więcej i są one dużo bardziej skomplikowane. 

Błędne przypisywanie odpowiedzialności za utratę zębów stawia użytkowników protez zębowych  
w negatywnym świetle, czyniąc ich jednoznacznie winnymi zaniedbań  w obszarze zdrowia i higieny, których 
często się nie dopuścili. Czynnik ten sprawia,  że proteza zębowa, zamiast funkcjonować jako oczywista  
odpowiedź na braki w uzębieniu, pozostaje w naszym społeczeństwie tematem tabu. Kto bowiem chce być 
podejrzewany o brak higieny? 

Poczucie wstydu jest tak silne, że aż 70% badanych zdecydowało się porozmawiać  o swoich doświadczeniach  
z protezą zębową jedynie z rodziną lub z lekarzem. W efekcie większość użytkowników protez zębowych 
pozostaje ze swoimi problemami  i wątpliwościami sama, bez gotowości szukania wsparcia pośród innych 
użytkowników protez zębowych czy u farmaceuty. Ta izolacja widoczna jest również  w niedoszacowaniu liczby 
osób noszących protezę zębową. Powszechność tego zjawiska oceniło zbyt nisko aż 88% respondentów!

Celem kampanii społeczno-edukacyjnej „9 milionów powodów” jest zwalczenie tabu wokół protezy zębowej. 
Dzięki temu może zwiększyć się nie tylko komfort życia jej  aktualnych użytkowników, ale również ich liczba, 
gdyż wiele osób wstrzymuje się z podjęciem decyzji  o leczeniu protetycznym. Obie te grupy zrozumieją,  
że odpowiednio dobrana, umocowana i pielęgnowana proteza zębowa to całkowicie normalna rzecz,  
a nie powód do wstydu.

 

Badania okiem psychologa

Anna Kędzierska, psycholog
ekspertka kampanii „9 milionów powodów”
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Proteza zębowa to powszechne zjawisko 
KIM TAK NAPRAWDĘ SĄ OSOBY JĄ NOSZĄCE?



57% osób w wieku 40+ nosi protezę zębową

Aż 67% osób noszących protezę zębową ma niespełna 60 lat (40-59)

Prawie połowa osób noszących protezę zębową (47%) korzysta jedynie z protezy częściowej 
(dla kilku zębów)

Protezę zębową noszą głównie kobiety (79%) 

Ponad 70% grupy stanowią osoby z wyższym i średnim wykształceniem

 

PODSUMOWANIE

Kim są użytkownicy protez  
zębowych w Polsce? FAKTY
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Co drugi Polak powyżej 40. roku życia  
używa protezy zębowej

W przypadku kłopotów z uzębieniem Polacy najchętniej sięgają po protezy zębowe.
Dla ponad połowy społeczeństwa w wieku 40+ jest to codzienność.

Co drugi Polak powyżej 40 roku życia używa protezy zębowej

57%
Źródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016 17



Cała prawda o użytkownikach protez zębowychCała prawda o użytkownikach protez zębowych 

33%

47%

41%

12%

45%

66%

81%

40-49 lat

Tylko proteza całkowita

Odsetek użytkowników protez zębowych 
w poszczególnych grupach wiekowych

Tylko proteza częściowa

Całkowita + częściowa

50-59 lat

60-69 lat

70-79 lat

Źródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016 18



Główni użytkownicy protez to dobrze 
wykształcone kobiety

Mężczyzna

48%

52%

79%

21%

 

Użytkownicy
protez

PŁEĆ

Populacja

Kobieta

Użytkownicy
protez

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Populacja

Wieś

Miasto 
do 50 tys.
mieszkańców

50-200 tys.
mieszkańców

200-500 tys.
mieszkańców

>500 tys.
mieszkańców

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Użytkownicy
protez

WYKSZTAŁCENIE

Populacja

39%

24%

17%

9%

20%

15%

33%

33%

19%

8%

18%

50%

23%

7%
5%

22%

28%

38%

Źródło: Raport IQS dla GSK „Corega Tracking”, sierpień 2016 19



Proteza zębowa jako wstydliwy problem 

Protezy zębowe to temat wstydliwy, wzbudzający zakłopotanie. Traktowany jest jako bardzo prywatny,
intymny obszar, którym ich użytkownicy nie chcą się dzielić.

Protezy zębowe utożsamiane są przez ich użytkowników ze starością, przykrą koniecznością, zaniedbaniem. 
Są  to jednak skojarzenia oparte na percepcji społecznej, poczuciu, iż tak są postrzegane przez innych. 
Dla osób posiadających dobrze umocowane i odpowiednio zadbane protezy są one jednakże źródłem wielu 
korzyści i pozytywnych doświadczeń. 

Decyzja o noszeniu protezy zębowej na samym początku może wzbudzać niepewność, poczucie, iż jest się 
na to zbyt młodym – co znowu silnie łączy się z percepcją społeczną. 

Moment, który może potęgować poczucie dyskomfortu, to okres zaraz po rozpoczęciu używania protezy 
zębowej, gdy trzeba się przyzwyczaić do jej noszenia. Większość badanych wspomina jednakże, iż trwało 
to od 1 do 3 tygodni, później zaś nie odczuwa się już dyskomfortu i można odkryć pozytywne strony 
noszenia  protezy. 

Proteza zębowa jako wstydliwy problem
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Pozytywne aspekty posiadania 
odpowiedniej protezy zębowej

Osoby posiadające protezę zębową uznają, iż jest to wyraz ich potrzeby estetyki, higieny, dbania o siebie. 
Odpowiednio dopasowana, umocowana i zadbana proteza pozwala zachować im poczucie atrakcyjności, 
świeżości, a nawet młodości. 

Dzięki odpowiednio dopasowanej i umocowanej protezie zębowej, wiele osób odzyskuje poczucie 
pewności siebie, zaczyna się pełniej uśmiechać, ma wrażenie swojej większej atrakcyjności i estetyczności 
wyglądu. Duża część odzyskuje także swobodę podczas jedzenia, może wygodniej i pełniej gryźć 
oraz ma świadomość, iż  pełne uzębienie, jakie zyskuje  dzięki protezie, pozwala bardziej dbać 
o zdrowie – ze względu na dokładniejsze przeżuwanie, gryzienie pokarmów. 

Pozytywne aspekty posiadania odpowiedniej  
protezy zębowej
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Proteza zębowa jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród Polaków, którzy z różnych powodów mają braki 
w uzębieniu. Tym bardziej zaskakuje więc fakt, że pozostaje ona w naszym społeczeństwie tematem tabu.  
Życie z protezą zębową to codzienność 9 milionów osób w naszym kraju. 

Badania pokazują, że użytkownikami protez zębowych w Polsce w przeważającej części są kobiety oraz 
osoby o średnim i wyższym wykształceniu. Co więcej,  aż 67% osób noszących protezę zębową ma niespełna 
60 lat (40-59), czyli nadal jest aktywna zawodowo. Należy więc zakładać, że kwestie związane z dbaniem 
o stan zdrowia i estetyczny wygląd to dla nich bardzo ważna na co dzień. Te osoby doświadczają jednak 
poczucia wstydu, lęku przed ośmieszeniem oraz izolacji. To one potrzebują wsparcia, by móc otwarcie mówić  
o swoich wątpliwościach związanych z protezą zębową, szukać odpowiedzi na pytanie, jak prawidłowo  
ją mocować i pielęgnować, by móc w pełni cieszyć się życiem. 

Tym bardziej wcielenie w życie idei kampanii „9 milionów powodów” jest szalenie istotne. Jej realizacja 
pozwoli znieść poczucie wstydu u osób noszących protezę zębową oraz uświadomi społeczeństwu, że proteza  
to całkowicie normalna rzecz. 

Badania okiem psychologa

Anna Kędzierska, psycholog
ekspertka kampanii „9 milionów powodów”
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Prawdziwe historie osób, 
KTÓRE POMIMO PROTEZY ZĘBOWEJ CIESZĄ SIĘ PEŁNIĄ ŻYCIA  



„Ja się tego wstydziłam, na początku poleciały mi dwa zęby z tyłu, potem trzeci, czwarty, przestałam się szerzej 
uśmiechać. Ale gdy problem dotknął już kolejnego, piątego zęba, pojawiła się propozycja protezy. Wstydziłam się tego, 
ale teraz znowu mogę się szeroko uśmiechać”. 

„Moja żona najpierw zrobiła sobie protezę i zobaczyłem, że super, jak ona inaczej wygląda, bo nie miała wcześniej 
za ładnych zębów. I potem ja też sobie zrobiłem. I teraz to my się częściej całujemy, bo tak się nawet bardziej chce. 
Wcześniej to jakoś tak te zęby były mniej atrakcyjne, jakoś tak nie ciągnęło nas. A teraz na nowo się całujemy”.  

Hanna, 65 lat, Warszawa, emerytka, nosi protezę od roku:

Dariusz, 55 lat, Radom, ślusarz, protezę nosi od 2 lat:

Prawdziwe historie osób, które pomimo protezy 
zębowej cieszą się pełnią życia
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„Próbowałam bardzo długo leczyć zęby, miałam jakieś wyrwane i tak się trochę z tym skrywałam z jednej strony, i potem, 
jak już przyszła decyzja o protezie, to po jakimś czasie, jak się już do niej przyzwyczaiłam, to czuję się o wiele lepiej. 
Ja pracuję z ludźmi, czuję się teraz pewniej, jakoś tak bardziej poważnie, to jest jednak estetyczniejsze”. 

„W moim przypadku to była szybka decyzja, ja się lubię śmiać i nie wyobrażałam sobie, aby takimi dziurami świecić, więc 
jak tylko wyszło, że zębów się już nie da uratować, to decyzja o wyrwaniu i od razu proteza. I nie żałuję, mogę się śmiać 
pełną gębą”. 

Danuta, 58 lat, Warszawa, dyrektor w szkole podstawowej, z protezą od 2 lat:

Hanna, 45 lat, Warszawa, taksówkarz, protezę nosi od przeszło 2 lat:

Prawdziwe historie osób, które pomimo protezy 
zębowej cieszą się pełnią życia
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„Na początku to jest stres, że jestem za młoda, że to dla starych ludzi. Teraz nie żałuję, nie biegam do dentysty co miesiąc, 
nie walczę z okropnym bólem, nie mam dziur po wyrwanych zębach, mogę znacznie lepiej jeść, niż mogłam przez długi 
czas, bo zęby były kruche, słabe”.  

Joanna, 49 lat, Warszawa, pracownik biurowy, od półtora roku nosi protezę:

„Początek jest najgorszy, wzięłam wolne z pracy na 3 tygodnie, nic nikomu nie mówiłam. Potem też na samym początku 
trochę mniej mówiłam, powiedziałam, że mam problemy osobiste, i zostało to uszanowane. Ale z czasem, jak się 
przyzwyczaiłam, to jest znacznie lepiej. Ja miałam tak słabe zęby, iż bałam się coś ugryźć, aby ich nie połamać, i nagle 
znowu mogę jeść, pewniej gryźć, już się tak nie boję”. 

Grażyna, Warszawa, 53 lata, pracownik biurowy, 1 rok z protezą:

Prawdziwe historie osób, które pomimo protezy 
zębowej cieszą się pełnią życia
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Badani podkreślają, że dzięki odpowiedniej protezie zębowej odzyskali swobodę podczas wielu codziennych 
aktywności. Dla jednych liczy się brak widocznych szpecących ubytków w uzębieniu, dzięki czemu 
czują się młodziej i bardziej atrakcyjnie, a także mają świadomość dbania o siebie. Dla innych istotny jest 
natomiast powrót komfortu podczas jedzenia, ponieważ dzięki protezie zębowej mogą gryźć wygodniej 
i pewniej. Wszystko to otwiera im zaś przestrzeń do spotkań z rodziną i znajomymi, które w naszej kulturze 
często przecież toczą się przy stole. 

Analiza wypowiedzi badanych jednoznacznie wskazuje, że odpowiednie użytkowanie protezy zębowej może 
pozytywnie wpływać na samopoczucie pacjentów oraz ich samoocenę. Z perspektywy psychologa praktyka 
bardzo istotne są deklaracje pacjentów dotyczące wzrostu poczucia pewności siebie, poprawy nastroju  
i gotowości do podejmowania aktywności społecznych, z których wcześniej badani rezygnowali.

Dobrze dopasowana, umocowana i właściwie pielęgnowana proteza zębowa jest dla wielu jej użytkowników 
początkiem nowego rozdziału w życiu. Rozdziału, w którym czują się dobrze ze sobą, myślą o sobie pozytywnie, 
mogą robić to, na co mają ochotę, i to, co sprawia im radość. Z takiego stanu rzeczy korzystają nie tylko oni 
sami, ale także ich bliscy. I chociaż decyzja o podjęciu leczenia protetycznego nie u wszystkich jest prosta,  
a początki użytkowania protezy mogą wiązać się z dyskomfortem, to pacjenci zgodnie twierdzą, że było warto.

Nie odczuwają już wstydu związanego z brakami w uzębieniu. Podkreślają natomiast satysfakcję 
związaną z tym, że mogą być sobą i robić to, co naturalnie sprawia im radość – śmiać się czy całować.  
Jednym zdaniem – mogą znów żyć pełnią życia. 

Badania okiem psychologa

Anna Kędzierska, psycholog
ekspertka kampanii „9 milionów powodów”
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Bohaterowie kampanii 

„9 MILIONÓW POWODÓW” 



Bohaterowie kampanii  
„9 MILIONÓW POWODÓW”

„Dwa lata temu przeszłam na emeryturę, jednak wciąż cierpię na brak czasu. Od niedawna 
razem z córkami prowadzę prężnie działające bistro. Kiedy zaczęłam mieć problemy 
z uzębieniem, wstydziłam się kontaktu z innymi ludźmi. 

Proteza zębowa pozwoliła mi odzyskać dawną radość życia. Prawidłowo przymocowana 
proteza daje mi absolutną pewność siebie. Dzięki temu czuję się swobodnie wśród innych 
ludzi i nie wstydzę się szeroko uśmiechać”.

Basia, 63 lata. Nosi protezę od 13 lat:
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„Jestem młodym emerytem. Wciąż aktywnie spędzam czas, angażując się w sprawy ważne 
dla mojego otoczenia. Przez problemy zdrowotne na protezę zębową musiałem 
zdecydować się, mając trzydzieści lat. 

Kiedy po raz pierwszy założyłem protezę, od razu poczułem ulgę.

Obecnie czuję się tak swobodnie, że zdarza mi się zapomnieć, że w ogóle mam protezę. 
Dzięki temu mogę bezproblemowo organizować wydarzenia dla seniorów i angażować się 
w sprawy ważne dla moich najbliższych”.

Leszek, 66 lat. Ma protezę od 36 lat:

Bohaterowie kampanii  
„9 MILIONÓW POWODÓW”
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„Moją największą pasją jest jazda na rowerze. Jeżdżę każdego dnia, niezależnie od pogody, 
głównie po lesie. Dzięki korzystaniu z kremu mocującego mam pewność, że nawet podczas 
jazdy po wertepach proteza jest na swoim miejscu. 

Jestem emerytowanym prawnikiem. W swojej karierze często przemawiałem publicznie. 
Początkowo miałem obawy, że z protezą zębową nie będzie to możliwe. Jednak po czasie 
przekonałem się, że prawidłowe stosowanie preparatów do protez daje mi pełną swobodę. 

Dla mnie proteza to naturalna rzecz, na którą już wcale nie zwracam uwagi”.

Andrzej, 69 lat. Ma protezę zębową od 20 lat:

Bohaterowie kampanii  
„9 MILIONÓW POWODÓW”
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„W moim przypadku najtrudniejszym wyzwaniem było oswojenie się z nową sytuacją. 

Proteza zębowa pozwoliła mi wrócić do moich pasji i rozwijać zainteresowania. 
Prowadzę blog o modzie i sposobach na dbanie o siebie dla seniorek. Organizuję pokazy 
mody, na których sama występuję i przekonuję moje koleżanki, że warto dbać o swój 
wygląd. 

Odpowiednio umocowana proteza daje mi pewność siebie, dzięki czemu mogę znowu 
szeroko się uśmiechać i cieszyć się każdym dniem. Z protezą żyje mi się łatwiej 
i wygodniej”.

Hanna, 65 lat. Protezę ma od 8 lat:

Bohaterowie kampanii  
„9 MILIONÓW POWODÓW”
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„Od zawsze interesowałem się piłką nożną. Już w dzieciństwie wiedziałem, że zwiążę życie 
ze sportem. 

Kiedy doznałem kontuzji, z gry przerzuciłem się na sędziowanie. Początkowo obawiałem 
się, że proteza zębowa uniemożliwi mi kontynuowanie pasji. Sędzia musi mieć autorytet 
na boisku, dlatego bardzo ważna jest pewność siebie. 

Pierwszy mecz z protezą wiązał się ze sporymi obawami, ale okazało się, że nikt nie 
zauważył różnicy. Do dzisiaj wiele osób w środowisku piłkarskim nie ma pojęcia o tym, 
że mam protezę zębową”.

Andrzej, 46 lat. Protezę nosi od 3 lat:

Bohaterowie kampanii  
„9 MILIONÓW POWODÓW”
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Metodologia badań



Badanie ilościowe MediaCom Business Science 

Metoda Wywiady telefoniczne (CATI)

N = 300 osób

Osoby w wieku 50+
Kobiety i mężczyźni
Użytkownicy i osoby bez protez

6.02.2018–12.02.2018

Próba

Badana
grupa

Realizacja
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Badanie jakościowe MediaCom Business Science

Metoda Wywiady bezpośrednie (grupy fokusowe)

4 grupy fokusowe: 3 grupy kobiece (kobiety młodsze 40–49, 
starsze 52–65 oraz grupa kobieca 40–55), 
1 grupa męska (mężczyźni 40–55)

Osoby w wieku 40+
Kobiety i mężczyźni
Użytkownicy protez
Mieszkańcy dużych i małych miast

01.02.2018–14.02.2018

Próba

Badana
grupa

Realizacja

37



Badanie ilościowe – IQS 2016 na zlecenie GSK

Metoda Wywiady telefoniczne (CATI)

N = 500 osób

Osoby w wieku 40–79 lat
Kobiety i mężczyźni
Użytkownicy protez

18.08.2016-25.08.2016

Próba

Badana
grupa

Realizacja
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