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(z uwagi na praktyczny charakter kursu - ilość miejsc ograniczona) 

Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa



Dr Minch ukończyła Akademię 
Medyczną we Wrocławiu w 2003 
roku. Na tej samej uczelni w 2007 
obroniła rozprawę doktorską 
z zakresu ortodoncji i kontynuuje 
pracę w Katedrze i Zakładzie Ortopedii 
Szczękowej Ortodoncji jako adiunkt. 
Jest instruktorem w Fundacji Charles’a 
H. Tweeda w Tucson (Arizona, 
USA). Ma tytuł Master of Science 
in Lingual Orthodontics uzyskany 
na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze (Niemcy). Przez 6 lat 
pracowała jako asystent na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 
Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną skoncentrowaną 
na interdyscyplinarnym leczeniu.

Główne dziedziny zainteresowań to leczenie pacjentów dorosłych, 
interdyscyplinarne leczenie ortodontyczno-periodontologiczne, 
chirurgiczne i protetyczne oraz biomechanika. Dzięki współpracy 
z naukowcamiz Politechniki Wrocławskiej zajmuje się zastosowaniem 
metody analizy elementów skończonych w ocenie przemieszczeń zębów 
oraz przebudowie tkanek przyzębia pod wpływem sił ortodontycznych.

Dr Minch jest autorem ponad 80 artykułów w polskich i zagranicznych 
periodykach oraz prezentacji na Konferencjach krajowych 
i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz 
The Charles H. Tweed International Foundation.
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
12 października 2018

  8.30 -   9.00 rejestracja
  9.00 - 10.30 wykład
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.30 wykład
12.30 - 13.30 lunch
13.30 - 15.00 wykład
15.00 - 15.30 przerwa kawowa
15.30 - 17.40 wykład

13 października 2018

  9.00 - 11.00 wykład/warsztaty
11.00 - 11.30 przerwa kawowa
11.30 - 13.30 wykład/warsztaty

DZIEŃ 1
Część teoretyczna:
1. Estetyka leczenia ortodontycznego – zamki porcelanowe, łuki 

estetyczne, szyny, aparaty językowe.
2. Historia i rozwój ortodoncji lingwalnej.
3. Rodzaje aparatów językowych (standardowe, zindywidualizowane 

systemy CAD/CAM) – wady, zalety i ograniczenia.
4. Podstawy biomechaniki leczenia aparatami językowymi. Różnice 

pomiędzy aparatem przedsionkowym a językowym.
5. Aparaty językowe 2D – charakterystyka systemu, dobór 

przypadków, sekwencja łuków.
6. Retencja.
7. Metody klejenia aparatów językowych, prezentacja różnych 

technik, zasady klejenia bezpośredniego i pośredniego. Procedury 
laboratoryjne i kliniczne.

Część praktyczna:
• przyklejenie zamków na modelu
• dogięcie łuku grzybkowego
• założenie łuku na typodoncie, otwieranie i zamykanie skrzydełek 

zamków
• założenie łańcuszka elastycznego
• założenie lasso

DZIEŃ 2
Część teoretyczna:
1. Aparaty językowe – co pacjent powinien wiedzieć – fakty i mity 

dotyczące dyskomfortu.
2. Diabeł tkwi w szczegółach – jak zwiększyć komfort pacjenta.
3. Prezentacja przypadków – stłoczenia, zgryz krzyżowy, 

szparowatość, intruzja, pacjenci z chorobą przyzębia,  
wykorzystanie miniimplantów i implantów zębowych jako 
zakotwienia.

Część praktyczna:
• wykonanie szyny transferowej
• doginanie łuków indywidualnych NiTi i stalowych
• dogięcie off-set, in-set
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