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Minimally invasive method for the restoration of localized anterior tooth wear

A Case Report

Wear localized on front teeth is quite common; the restoration of the lost tissue is generally diffi cult due to the lack 
of vertical space between the upper and lower teeth. The traditional prosthetic method would include further tooth 
preparation for complete crowns and for increasing the occlusal vertical dimension. By applying the Dahl concept the 
necessary vertical space can be created with the preservation of the tooth tissue in a relatively short period of time. 
Defi nitive restoration can be made for the replacement of lost enamel and dentine with a direct or indirect method. Due 
to the Dahl concept the preparation of the teeth and its potentially harmful consequences can be avoided, the treatment 
is non- or minimally invasive. In the presented case the lost palatal and incisal tooth tissue was replaced with palatal 
E.max® Press ceramic laminate. After cementing the laminate the patient was advised to wear a night guard, because 
of bruxism, to counteract the extreme load on the laminates.
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Ismét nagy veszteség érte fogorvos-társa-
dalmunkat. 2012. no vember 25-én elhunyt 
dr. Czukor József osztályvezető főorvos úr. 
Gyors halála mindnyájunkat megrendített, 
annak ellenére, hogy tudtunk súlyos beteg-
ségéről.

Az egyetem elvégzése után a Gyermek-
fogászati és Fogszabályozási Klinikán, majd 
1971-től a Központi Sto matológiai Intézetben dolgozott 
mint a gyermek fogászati osztály vezetője.

Országos főorvosként sokat tett a gyermekek egész-
ségéért, a kollegák és a szakma megbecsüléséért. Mun -
kája elismeréséül Pro Sanitate-díjat kapott.

Két periódusban volt a Magyar Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási Társaság elnöke. 

Alapítása óta „A Fogyatékos Gyermekek Fogászati 
Ellátásáért” alapítvány elnöke volt.

Hosszú éveken keresztül vett részt a Gyer-
mekfogászati Szakvizsga Bizottság munká-
jában.

Egész életét a gyermekek ellátásának 
szentelte. Munkáját lelkiismeretesen, ponto-
san, nagy empátiás készséggel végezte. 
Ma xi malista volt, mindig a tökéletesre töre-
kedett.

A gyermekfogászat területén etalonnak számított. 
Az utolsó hónapokban is aktívan dolgozott, a hamaro-
san megjelenő tankönyvünk „Gyermekfogászat” részét 
ő lektorálta. Hiánya pótolhatatlan veszteség.

Rendkívül nagy tudású, széles látókörű, segítőkész 
kollegát veszítettünk el. Igazi jó barát volt. 

Emlékét örökké megőrizzük.
Szeretett feleségeddel, Emőkével nyugodj békében!

Dr. Tarján Ildikó

In memoriam dr. Czukor József
1941–2012
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