
Instrukcja dla autorów 

prace wysyłamy na adres: casestudy@pts.net.pl 

Rodzaje artykułów 

Opis kliniczny przedstawia metody leczenia stomatologicznego danego pacjenta. Powinien on składać 
się z następujących części: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie, wprowadzenie, opis przypadku, 
dyskusja, literatura. Limit autorów do 5, nie dłuższy niż 1500 słów, maksymalnie 12 zdjęć o wysokiej 
jakości. 

Tytuł: w języku polskim i angielskim. 

Autorzy: dane autorów oraz afiliacje. 

Streszczenie: jedno-akapitowe streszczenie, które krótko podsumowuje napotkany problem i podjęte 
leczenie. Do 150 słów. 

Słowa kluczowe: 3 do 5 słów kluczowych w porządku alfabetycznym. 
Wprowadzenie: opis ogólny problemu leczenia w oparciu o odniesienia w literaturze.  

Opis przypadku: opis stanu medycznego pacjenta, przeprowadzonej diagnostyki, pełny opis 
przeprowadzonego leczenia i jego wyniki. Ta sekcja powinna zawierać maksymalnie 12 wysokiej 
jakości ilustracji z opisem zdjęcia zamieszczonym w tytule (Ryc.1 …, Ryc.2 …) 

Dyskusja: Przedstawia zalety i wady wybranego leczenia wraz z odniesieniami do literatury. 

Literatura: Do 15 pozycji.  

Techniki lecznicze  

Krótki raport opisujący krok po kroku procedurę kliniczną, techniczną oszczędzającą czas 
pracy/leczenia (Tips and Trics). Limit autorów do 3, nie dłuższy niż 500 słów, maksymalnie 5 zdjęć 
o wysokiej jakości. 

Struktura:  

Tytuł: w języku polskim i angielskim.  

Autorzy: dane autorów oraz afiliacje. 

Słowa kluczowe: 3 do 5 słów kluczowych w porządku alfabetycznym. 

Opis techniki: krok po kroku w porządku numerycznym: 1, 2, 3… 

Wideo zabiegowe 

Wymagania techniczne pliku wideo; format: mp4, mpg, mpeg, avi; rozdzielczość minimalna: 
1280/780; maksymalna wielkość: 500 MB. Pliki wideo można przesłać nagrane na płycie CD na adres 
redakcji lub poprzez strony do przesyłania plików wysyłając na adres mailowy czasopisma link do 
pobrania wideo. 

Do przesłanego filmu z zabiegi należy dołączyć w formacie doc, docx: 



Tytuł filmu: w języku polskim i angielskim. 

Autorzy: dane autorów oraz afiliacje. 

Streszczenie: jedno-akapitowe streszczenie, które krótko podsumowuje napotkany problem i podjęte 
leczenie. Do 150 słów. 

Opis struktury filmu wraz z czasem (minuta i sekunda) rozpoczęcia kolejnej części filmu. 

Przykład:  

4.01 Założenie koferdamu  

5.32 Opracowanie ubytku 

6.57 Wytrawianie szkliwa (37% kwas ortofosforowy) 

Piśmiennictwo: 

Odniesienia do literatury w tekście powinny być zgodne z kolejnością ich pojawiania się. Numer 
cytowania w tekście należy podawać w nawiasie. Styl: Vancouver. 

Przykład: (1, 2) 

1. Matys J, Flieger R, Tenore G, Grzech-Leśniak K, Romeo U, Dominiak M. Er: YAG laser, 
piezosurgery, and surgicaldrill for bonedecorticationduringorthodontic mini-implant insertion: 
primarystabilityanalysis—ananimalstudy. LasersMedSci. 2018;33(3):489-95. 

2. Matys J, Hadzik J, Dominiak M. SchneiderianMembranePerforationRate and Increase in 
BoneTemperatureDuringMaxillary Sinus FloorElevation by Means of Er: YAG Laser-
AnAnimalStudy in Pigs. Implant Dent. 2017;26(2):238-44. 

Tabele 

Tabele należy umieszczać w odpowiednim miejscu w tekście pracy wraz z numerem tabeli i 
tytułem (Tab.1 „tytuł tabeli”). Dozwolone typy plików: xls, xlsx, doc, docx. 

Ryciny 

Ryciny należy umieszczać w odpowiednim miejscu w tekście pracy wraz z numerem Ryciny i 
tytułem (Ryc.1 „tytuł ryciny”). Dozwolone typy plików: tiff, jpg (minimalna rozdzielczość 
300 dpi). 

Zasady recenzji prac: 

Przesłana praca przed ewentualną publikacją zostanie poddana recenzji. Praca zostanie 
zaakceptowana po pozytywnej ocenie recenzenta. 

prace wysyłamy na adres: casestudy@pts.net.pl 


