A-Scan echografie A
a.c. electrode elektroda na střídavý proud
abdominal anus appliance lopatka brusná
abdominal derivation odvod z břišní dutiny
abdominal derivation zvod břišní
abdominal retractor odtahovač brusných stěn
abdominal retractor rozvírač brusných stěn
abdominal self-retaining retractor absorpce
abdominal self-retaining retractor roztahovač
brusný
abduction splint dlaha abdukční
aberroscope aberoskop
abortion forceps kleště potratové
abrasion spoon kyreta
abrasion spoon škrabka
abrasion spoon škrabka potratová
abrasive for dental purposes bruska do zubní vrtačky
abscission needle jehla abscizní
absorbable ligatures and sutures materiál na šití
resorpční
absorbed dose dávka absorbovaná
absorbent carbon uhlí absorpční
absorption pohlcení
absorption coefficient koeficient absorpční
absorption curve křivka absorpční
absorption law zákon absorpční
accelerator urychlovač
accessories příslušenství
accessory přístroj přídavný
accident at work úraz pracovní
accident case transport cart lůžko pohyblivé úrazové
accident prevention bezpečnost práce
accommodometer akomodometer
accumulated dose dávka akumulovaná
accumulated dose dávka celková
accumulating dosimeter dozimetr akumulační
accumulative dosimetry dozimetrie akumulační
accumulator akumulátor
accumulator zásobník
acetabulum gauge měřidlo na jamku pánevního
kloubu
acetabulum gauge napětí akční
acetabulum milling cutter fréza na opracování
jamky pánvového kloubu
acetabulum prosthesis cup protéza jamky pánevního
kloubu
acid-fast kyselinovzdorný
acid-fast odolný proti kyselinám
acidoresistance odolnost proti kyselinám
acommodability akomodabilita
acommodability schopnost přizpůsobení
acoustic coupling medium prostředí akustické vazebné
acoustic coupling medium prostředek akustický

kontaktní
acoustic impedance impedancí akustická
acoustic impedance odpor akustický
acoustic impedance meter přístroj na měření akustické impedancí
acoustic instrumentation aparatura akustická
acoustic instrumentation zařízení akustické přístrojové
acoustic measuring equipment hlukoměr
acoustic measuring equipment zařízení akustické
měřící
acoustic measuring equipment zvukoměr
acoustic meatus hook záchytka na zvukovod
acoustic meatus knife nůž na zvukovod
acoustic stimulation audiostimulace
acoustic stimulation fonostimulace
acoustic stimulation stimulace akustická
acoustic wave vlna zvuková
acoustics akustika
actinothermal bath koupel světelno-tepelný
actinothermal bath skříň světelně-tepelná
actinothermal bath for the extremities skříň na
ozařování končetin světelně-tepelná
action current proud akční
action potential potenciál akční
action voltage curve křivka akčního napětí
action voltage curve průběh akčního napětí
active electrode elektroda aktivní
active surface of ultrasonic radiator plocha ultrazvukového zářiče aktivní
acupuncture akupunktura
acute exposure ozáření krátkodobé
acutenaculum držák na jehly
acutenaculum jehelník
adapt přizpůsobovat
adaptation adaptace
adaptation přizpůsobení
adaptation přizpůsobování
adaptation curve křivka adaptační
adaptation goggle brýle adaptační
adapter adaptér
adapter for syringes nadstavec na stříkačku
adapter ring kroužek připojovací
adaptometer adaptometer
added safety margin zařízení přídavné bezpečnostní
additional cock kohoutek přídavný
additional filter filtr přídavný
adenoid curette kyreta na adenotomii
adenoma forceps kleště na adenomy
adenotome adenotom
adjustable eye-piece okulár přestavitelný
adjusting wheel gombík regulační
adjustment nastavení
adjustment in height nastavení výšky
adjustment in height nastavovaní výšky
advancement forceps kleště na operaci štípací
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adventitious light světlo boční
aeration tube trubice vzduchová
aeroionization aeroionizace
aeroionization ionizace vzduchu
aeroionization therapy léčba ionizovaným vzduchem
aeroionization therapy terapie aeroionizační
aeroplethysmograph aeropletyzmograf
aerosol aerosol
aerosol filter filtr aerosolový
aerosol generator generátor aerosolový
aerosol inhalation inhalace aerosolová
aerosol inhalation room místnost na aerosolovou
inhalaci
aerosol output výkon tvoření aerosolu
aerosol therapy léčba aerosolová
aerosol therapy apparatus přístroj na aerosolovou
léčbu
aerosolization vytváření aerosolu
aerosolization vytvoření aerosolu
aerotonometer aerotonometer
agar-agar electrode elektroda agar-agarová
agate instrument nástroj achátový
ageing stárnutí
agglutinoscope aglutinoskop
air analyser analyzátor vzduchu
air bearing uskladnění na vzduchu
air blower dmychadlo
air blower stříkačka vzduchová
air blower cannula kanyla do dmychadla
air channel kanál vzduchový
air channel vzduchovod
air circulation cirkulace vzduchu
air circulation oběh vzduchu
air conduction vodivost vzduchu
air filter filtr vzduchový
air flow průtok vzduchu
air flow proud vzduchu
air insufflator bulb balónek na dmychadlo
air ion ion vzduchu
air motor motor na pneumatický pohon
air motor motor pneumatický
air separator třídič vzduchový
air sterilization sterilizace vzduchu
air sterilizer sterilizátor vzduchu
air supply přívod vzduchu
air turbine turbína vzduchová
air turbine handpiece nadstavec na turbínovou
vrtačku kolínkový
air whirling víření vzduchu
air-conditioning plant zařízení klimatizační
air-conduction audiogram audiogram vzdušné
vodivosti
air-conduction curve křivka vzdušnej vodivosti
air-conduction earphone sluchadlo na vzdušnou
vodivost

air-conduction threshold práh vzdušné vodivosti
air-douching instrument sprcha vzduchová
air-exhaust valve ventil odvzdušňovací
air-flow rate through the aspirator rychlost průtoku
vzduchu skrz aspirátor objemová
air-separation method metoda oddělení vzduchu
Akerlund’s grid alarm circuit clona Akerlundova
alarm condition of a patient stav kritický
alarm condition of a patient stav ohrození života
pacienta
alarm indicator obvod alarmový
alarm indicator zařízení alarmové
alarm indicator zařízení poplašné
alarm signal signál alarmový
alarm signal signál poplašný
albuminometer albuminometer
albumoscope albumoskop
alcohol burner horák lihový
alcohol burner vařič lihový
alcohol heating ohřev lihový
alcohol heating ohřívání lihové
alcohol lamp lampa lihová
alcohol sterilizer sterilizátor lihový
algesimeter algezimetr
alignment bar tyč upevňovací
all-glass dental syringe stříkačka celoskleněná zubní
all-glass dosing pump čerpadlo celoskleněné dávkovací
all-glass ear syringe stříkačka celoskleněná ušní
all-glass larynx syringe stříkačka celoskleněná
hrtanová
all-glass syringe stříkačka celoskleněná
all-glass wound and bladder syringe stříkačka na
vyplachovaní rán a dutin celoskleněná
all-metal grid mřížka celokovová
all-metal grid rošt celokovový
all-metal syringe stříkačka celokovová
alligator type držák svorkový
alpha particle částice alfa
alpha radiation záření alfa
alpha waves vlny alfa
alternating voltage napětí střídavé
alternating-pressure respiration dýchání s proměnným tlakem
alternating-pressure respiration unit přístroj
s proměnným tlakem dýchací
aluminium equivalent ekvivalent hliníku
aluminium filter filtr hliníkový
aluminium half-value layer vrstva poločasu rozpadu
hliníku
amalgam carrier nosič amalgámu
amalgam mixing device amalgamátor
amalgam mixing device přístroj na míšení amalgámu
amalgam plugger zátka na amalgám
amalgam spoon lžička na amalgám
ambient illumination osvětlení okolí
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amblyoscope amblyoskop
ambulance car sanitka
ambulance car vozidlo sanitní
American double graduation dělení dvojité americké
American glass cone kužel americký sklený
ametropia compensation korekcí ametropie
amino-acid analyser analyzátor aminokyselin
ammeter ampérmetr
amniography amniografie
amnioscope amnioskop
amount of rebreathing objem zpětného vdychu
amplification zesílení
amplification zesilování
amplifier zesilovač
amplifier circuit obvod zesilovače
amplifier circuit zapojení zesilovače
amplitude amplituda
amplitude control nastavení amplitudy
amplitude control nastavovaní amplitudy
amplitude control regulace amplitudy
ampoule ampule
ampoule ampulka
ampoule syringe stříkačka na přímou injekci z ampulky
ampoule syringe stříkačka pohotovostní
amputating knife nůž amputační
amputation saw pilka amputační
amputation saw pilka na kosti
anaclasimeter refraktometr oční
anaesthesia anestézie
anaesthesia narkóza
anaesthesia column housing monitor anestezologický
anaesthesia column housing monitor operační
anaesthesia department oddělení anestezologické
anaesthesia laryngoscope laryngoskop narkozní
anaesthesia needle jehla na anestézi
anaesthesia plan indicator indikátor hloubky narkózy
anaesthesia syringe stříkačka na anestézi injekční
anaesthesia tube rourka narkotizační
anaesthesia tube vzduchovod narkózní
anaesthesia tweezer pinzeta na anestézu
anaesthesia-respiratory apparatus přístroj narkotizační
anaesthesiology anestezoilogie
anaesthetic anestetikum
anaesthetic accessories příslušenství na narkózu
anaesthetic control sledovaní narkózy
anaesthetic equipment zařízení narkotizační
anaesthetic gas plyn na narkózu
anaesthetic gas plyn narkózní
anaesthetic gas analysis analýza narkozního plynu
anaesthetic induction podaní narkózy
anaesthetic inhaler maska narkotizační

anaesthetic stand stojan na narkotizační přístroj
anaesthetic trolley vozík anestezologický
anaesthetic vaporizer odpařovač narkózních plynů
anaesthetist anesteziolog
anaesthetizing room místnost anestezologická
anaesthetizing room sál anesteziologický
analgesia analgeze
analgesia device přístroj na analgézi
analgesia measuring device přístroj na měření stupně
znecitlivení
analgesic equipment zařízení na analgezi
analyser analyzátor
analysing system systém analytický
analysis analýza
analysis rozbor
analytical balance váhy analytické
analytical funnel nálevka analytický
analytical quartz lamp lampa na analýzu křemenná
analytical sampling odběr vzorků na analýzu
anastigmatic anastigmatický
anastigmatic ear magnifier lupa anastigmatická ušní
anastomosis forceps svorka na anastomózu
anatomical airway cesty anatomické dýchací
anatomical articulator artikulátor anatomický
anatomical dissecting instrument souprava na
anatomickou preparaci
anatomical pincette pinzeta anatomická
anatomy pitcher naběračka anatomická
aneroid manometer aneroid
aneurysm clip svorka na aneurysmu
angio-cardio-pneumography angiokardiopneumografie
angiocardiography angiokardiografie
angiograph angiograf
angiography angiografie
angiography workingplace pracoviště angiografické
angiostat angiostat
angiostat přístroj na tlakovou masáž
angle deflector úhel vychýlení
angle localizer tubus s periskopem
angle nail jehla zakřivená šicí lékařská
angle of radiation úhel vyzařování
angle of view úhel pozorovaní
angle of view úhel zorný
angle piece for dental practice nadstavec kolínkový
angled bone awl šídlo zahnuté kostní
angular aperture apertura úhlová
angular field pole zorné
angular image scale měrka zobrazení úhlů
angular prism hranol uhlový
angular rail kolejnica lomená
angular rail vodidlo lomené
angular tube koleno
angular tube rourka uhlová
angular view pohled šikmý
angular view pohled z úhlu
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