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Tematyka części wykładowej  

 

1. „Rola asysty w ortodoncji” – lek. stom. Renata Golińska-Mróz, specjalista ortodoncji  

-  Podstawowe rodzaje wad zgryzu. 
-  Profilaktyka-Jak zapobiegać wadom zgryzu? 
-  Pomoc w urazach okolicy jamy ustnej-co warto, a co powinno się wiedzieć. 
-  Nazewnictwo w ortodoncji 
-  Zadania asystentki i higienistki ortodontycznej-procedury, zarządzanie czasem w gabinecie. 
-  Podstawowe rodzaje aparatów ortodontycznych.  
-  Dokumentacja ortodontyczna – tu m.in.: wywiad, karta pacjenta, wyciski, modele  

                   ortodontyczne, plan leczenia ortodontycznego, instruktaż higieny i użytkowania aparatów,   
                  demontaż aparatu-retencja po leczeniu ortodontycznym, pomoc w przypadkach awarii aparatów  
 

2.  „Zagrożenia biologiczne w praktyce dentystycznej oraz właściwa higiena protez ruchomych z 

zastosowaniem preparatów Protefix” - dr hab. Mariusz Pryliński, Queisser Pharma Poland 

 
Personel stomatologiczny podczas swej pracy jest narażony na oddziaływanie szerokiej gamy 
czynników zakaźnych znajdujących się w ślinie oraz krwi leczonych pacjentów. Według Centrum 
Kontroli Zakażeń w Atlancie w gabinetach stomatologicznych podczas każdego tygodnia pracy leczy 
się przeciętnie dwóch pacjentów z Herpes jamy ustnej, jeden nosiciel Hepatitis B lub C oraz 
nieznana ilość pacjentów zarażonych wirusem HIV. Ze względu na fakt, że nie wszyscy zarażeni 
pacjenci mogą być zidentyfikowani, każdy z nich powinien być traktowany jako potencjalne źródło 
zakażenia nie tylko dla lekarza i higienistki, lecz także dla technika dentystycznego. Potencjalnym 
źródłem zakażenia w gabinecie i laboratorium są zanieczyszczone krwią i śliną wyciski, modele 
gipsowe oraz uzupełnienia protetyczne na poszczególnych etapach postępowania kliniczno – 
laboratoryjnego. Jak wykazują dostępne badania na powierzchni protez ruchomych, stwierdza się w 
wielu przypadkach infekcję grzybiczą, stąd utrzymanie właściwej higieny uzupełnień protetycznych 
przy pomocy profesjonalnych preparatów wydaje się być zadaniem priorytetowym. 
 

3. „Icon- mikroinwazyjne leczenie próchnicy” -  Marta Piskorz przedstawiciel firmy DMG 

- wprowadzenie 

- możliwości terapeutyczne 

- technika infiltracji żywicą 

- procedura postępowania krok po kroku 

- omówienie wyników badań naukowych 

Informacje o programie konferencji  
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Tematyka części warsztatowej: 

 

1. „Zastosowanie i techniki pracy w powiększeniu „ - mgr Andrzej Kaleta – firma MARMED  
Tematem warsztatów będzie praca w  lupach medycznych. Poznacie: 
- rodzaje powiększeń i ogniskowych 
- rodzaje lup 
- dopasowanie lup 
- powiększenie , a rodzaj wykonywanej pracy 
- ergonomia pracy 
- wykorzystanie światła Led 
 
 

 
2. „Icon- mikroinwazyjne leczenie próchnicy”  - dypl. hig. stom. Jolanta Bartoszuk  

Warsztat – w nawiązaniu do wykładu przeprowadzimy  gabinetowy zabieg na pacjencie  

3. "Koferdam w praktyce"  - dypl. hig. stom. mgr Beata Grzegorek , nauczyciel naszego Centrum,  

higienistka stomatologiczna pracująca gabinecie dr n. med. Tomasza Dzieniakowskiego 

 

- zapoznanie i umiejętność posługiwania się narzędziami wchodzącymi w skład pełnego zestawu  

  do koferdamu 

- przedstawienie różnych metod zakładania koferdamu 

- omówienie i praktyczny pokaz zastosowania koferdamu w różnych dziedzinach stomatologii  

  oraz podczas zabiegów profilaktycznych /praca z wykorzystaniem fantomów stomatologicznych/ 

- omówienie zalet stosowania koferdamu    

4. „Praktyczne warsztaty z zastosowania środków dezynfekcyjnych w gabinecie stomatologicznym”, 

konsultant ds. higieny Magdalena Dubińska ECOLAB 

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania i użycia środków do 

dezynfekcji rąk, powierzchni i narzędzi oraz dowiedzą się, jak prawidłowo ich używać.  

5. „ Pacjent niehigieniczny to trudny pacjent. Jak sobie z nim radzisz? Kształtowanie właściwych 
nawyków higienizacyjnych z wykorzystaniem szczoteczki  elektrycznej” - Anna Kaczyńska, Ekspert 
kliniczny Instytutu blend-a-med Oral B 
 

6. „Skaler i piaskarka – od leczenia do profilaktyki”  - dypl. hig. Danuta Rozmarynowska  
Omówienie zagadnień związanych z poprawnym przygotowaniem skalera i piaskarki do pracy.   
Omówienie protokołu postępowania z pacjentem od leczenia do profilaktyki w gabinecie higieny. 
Omówienie przypadków klinicznych. Wprowadzenie o urządzeniach skaler i piaskarka, jakie 
końcówki, zastosowanie i przyłożenie do wybranych przypadków klinicznych.  
Warsztat obejmuje pracę na modelach. 
 

 


