
OGŁOSZENIE PRASOWE 

BOHATEROWIE POSZUKIWANI: OGŁASZAMY PRAWDOPODOBNIE 
NAJTRUDNIEJSZY KONKURS KUNSTZAHNWERK

Zurych, styczeń 2021: Swiss School of Prosthetics by CANDULOR otwiera 
współzawodnictwo w nowym konkursie 2021 na pracę protetyczną KunstZahnWerk.  

To nie jest klasyczny przypadek na wysoki połysk. To nie jest szybka ustawka w tak zwanym 
międzyczasie. To nie jest konkurs KunstZahnWerk, który znasz. 

Stań się Bohaterem swojego powołania, swojej własnej pracy. Jako technik dentystyczny wiesz, 
że "nie wszystko złoto, co się świeci." W szkole poznajesz standardy i one wskazują Ci drogę. 
Jednak każdy pacjent  jest inny, żaden nie jest standardowy. Wiedza i doświadczenie pomogą Ci 
wykreować uzupełnienie protetyczne; od perfekcyjnej analizy do dopasowanej protezy zębowej. 

Trudny przypadek, wymagający całej Twojej precyzyjności, jednak nie trudniejszy niż codzienna 
rzeczywistość w pracy technika dentystycznego. Przypadek dla prawdziwego Bohatera techniki 
dentystycznej. 

Kiedy Bohaterowie stają się legendą w protetyce - Twoi jurorzy. 

• Peter Lerch
• Jürg Stuck
• Max Bosshart

Czy jesteś gotowa/y dać z siebie wszystko?

Zadanie
Wykonanie protezy całkowitej dolnej i górnej na podstawie szczegółowej analizy modelu, jak 
również załączenie obszernej, przekonującej dokumentacji. Dynamiczna koncepcja okluzji 
według teorii kłykcia prof. Gerbera. 

Sposób postępowania 
Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie, firma CANDULOR wysyła szczegółowy opis 
przypadku pacjenta, który ma ułatwić rozwiązanie zadania, w tym modele gipsowe pacjenta 
wraz z rejestracją zgryzu, arkuszem ocen oraz komplet zębów do ustawienia w protezach. 
Gotowe prace protetyczne należy wysłać wyłącznie w artykulatorze firmy CANDULOR lub w 
Condylatorze.

Dodatkowa informacja
Możesz fotografować, filmować lub/ i pisać. Udokumentowanie pracy w konkursie KZW 
(KunstZahnWerk) jest ważnym elementem  współzawodnictwa, za które można otrzymać 
dodatkowe wyróżnienie. Udokumentowanie etapów pracy się opłaca. Najlepsze 
dokumentacje zostaną opublikowane w prasie specjalistycznej.



Ogłoszenie zwycięzców 
Przyznanie nagród nastąpi online. Dokładna data zostanie ogłoszona w terminie 
późniejszym. Najlepsze prace zaprezentujemy na naszej stronie internetowej. 

Nagrody 

1. nagroda: czek o wartości € 1.500,-
2. nagroda: czek o wartości € 1.000,-
3. nagroda: czek o wartości € 500,-

Ponadto nagrody rzeczowe sponsorowane przez prasę specjalistyczną.

Zgłoszenie  
Aby wziąć udział w konkursie zgłoś się najpóżniej do 30 kwietnia 2021. Moźesz tego 
dokonać na naszej stronie internetowej  www.candulor.com albo telefonicznie +41 44 805 
90 36. 

CANDULOR AG 
Boulevard Lilienthal 8 
CH-8152 Glattpark (Opfikon) 
Tel. +41 (0)44 805 90 00 
Fax +41 (0)44 805 90 90 
www.candulor.com 
candulor@candulor.ch 

INFORMACJA O CANDULOR AG: 
CANDULOR AG jest światowym producentem i eksporterem produktów dentystycznych z siedzibą w 
Szwajcarii. Klienci CANDULORA korzystają z kompleksowego systemu protetyki stomatologicznej. 
System łączy estetykę, design i funkcjonalność. Podstawą tego systemu jest zastosowanie ustawienia 
zębów  w okluzji lingwalnej według metody prof. Gerbera (Condyloform®) lub fizjologiczne ustawienie 
zębów (Bonartic®). W ofercie znajdą Państwo również bardzo estetyczne zęby przednie PhysioStar NFC+, 
przyrządy do rejestracji zwarcia i artykulacji oraz produkty do wykonania i charakteryzacji barwnej protez 
zębowych. Technicy i dentyści na całym świecie ufają tym szwajcarskim rozwiązaniom od ponad 80 lat, 
ponieważ pomagają one im spełnić estetyczne i funkcjonalne oczekiwania pacjentów. Dodatkowe 
informacje znajdziecie Państwo na  candulor.com oraz dentalprofessionals.pl




