1st metatarsal bone kost nártní I.
5th metatarsal bone kost nártní V.
a pair of ovaries vaječníky
a plate patro umělého chrupu
a set of false teeth umělý chrup
a small málo
A-Scan echografie A
A-site aminoacylové mís
a.c. electrode elektroda na střídavý proud
abandoned bezprizorní, zanedbaný
abarthrosis dislokace kloubu
abarticulation of the mandible vykloubení
dolní čelisti
abarticulation dislokace kloubu
ABC buňka vázající antigen
abdomen břicho
abdominal anus appliance lopatka brusná
abdominal aorta břišní aorta
abdominal derivation odvod z břišní
dutiny, svod břišní
abdominal fissure rozštěp břicha
abdominal hernia břišní kýla
abdominal mass ballottable tumor v břiše
odrazitelný
abdominal mass palpable
bimanually tumor v břiše palpovatelný
bimanuálně
abdominal mass present as an area of
resistance palpation tumor v břiše
přítomen jako oblast rezistence při palpaci
abdominal mass tumor v břiše
abdominal paracentesis abdominální
paracentéza
abdominal region abdominální krajina
abdominal retractor odtahovač brusných
stěn, rozvírač brusných stěn
abdominal section řez břichem
abdominal self-retaining
retractor absorpce, roztahovač brusný
abdominal abdominální, břišní
abdominalgia bolest břicha
abdomino-anal abdominoanální
abdomino-anterior abdominoanteriorní
abdominoanal týkající se břicha a řitě
abdominoanterioric pozice plodu v děloze
abdominocentesis abdominocentéza
abdominocystic abdominocystický, týkající
se břicha a močového měchýře
abdominogenital abdominogenitální
abdominohysterectomy řez dělohou
provedený břišní cestou
abdominohysterotomy abdominohysteroto
mie
abdominoperineal excision of the
rectum abdominoperineální excise rekta

abdominoperineal abdominoperineální,
týkající se břicha a hráze
abdominoplastics plastická operace břicha
abdominoplasty plastická operace břicha
abdominoposterior abdominoposteriorní
abdominoscrotal abdominoskrotální
abdominothoracic abdominotorakální
abdominouterotomy abdominouterotomie
abdominovaginal abdominovaginální
abdominovesical abdominovezikální,
týkající se břicha a močového měchýře
abducens nerve nerv odtahovací
abducent nerve nerv odtahovací
abducent šestý kraniální nerv
abduction splint abdukční dlaha, dlaha
abdukční
abduction abdukce, odtažení
abductor digiti minimi odtahovač malíku
abductor hallucis odtahovač palce
abductor pollicis brevis krátký odtahovač
palce
abductor pollicis longus dlouhý odtahovač
palce
abductor sval odtahovač
aberroscope aberoskop
ability drive schopnost řízení
ability schopnost
ablate tissue provést ablaci tkáně
ablatio odnětí orgánu
ablation placentae odnětí plodového lůžka
ablation odnětí orgánu
able to schopný
able schopný
abnormal correspondence abnormální
korespondence
abnormal habits zlozvyky
abnormality abnormalita
abort potratit
abortion forceps kleště potratové
abortion potrat, předčasný porod
abortive nedonošený
aboulia chorobná ztráta vůle
above all především
above knee amputation amputace nad
kolenem
above nad
above-knee amputation amputace nad
kolenem
abrachia vrozené nevyvinutí paže
abrachiocephalia vrozené nevyvinutí paže
a hlavy
abrasion spoon kyreta, škrabka potratová,
škrabka
abrasion abraze, seškrábání, seškrabávání
abrasive disc brusný kotouč
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abrasive for dental purposes bruska do
zubní vrtačky
abrasive powder brusný prášek
abscess will point absces se provalí
abscess absces, hlíza
abscission needle jehla abscizní
absent tooth chybějící zub
absent nepřítomný
absent-mindedness nepřítomnost duchem
absenteeism absentérství
absentia absence
absolute alcohol absolutní alkohol,
bezvodý alkohol
absorb pohlcovat, vstřebat
absorbable ligatures and sutures materiál
na šití resorpční
absorbed dose dávka absorbovaná
absorbent carbon uhlí absorpční
absorption coefficient koeficient absorpční
absorption curve křivka absorpční
absorption law zákon absorpční
absorption absorpce, pohlcení, resorpce,
resorpce, vstřebání
abstract abstraktní
abulia abulie, chorobná ztráta vůle
abundant bohatě hojně, hojný
abutment crown opěrná korunka
abutment tooth pilířový zub
abutment pilíř
acanthosis ztluštění pokožky
acaulinosis plísňové onemocnění kůže
accelerated development zrychlený vývoj
acceleration of growth zrychlení růstu
acceleration zrychlení
accelerator urychlovač
accept přijmout
acceptance přijetí
acceptor splicing site akceptorové místo
sestřihu
access of a disease záchvat nemoci
access route of infection místo vstupu
infekce
access záchvat
accessibility accessible, přístupnost,
přístupný
accessible services transport, přístupné
služby, doprava
accessible dostupný
accessories příslušenství
accessory chromosome přídatný
chromozóm
accessory nerve nerv přídatný
accessory organs přídatné orgány
accessory přídatný, přístroj přídavný,
vedlejší

accident at work pracovní úraz, úraz
pracovní
accident benefits plnění pojišťovny
accident case transport cart lůžko
pohyblivé úrazové
accident prevention bezpečnost práce,
úrazová prevence
accident nehoda, úraz
accidental injury náhodný úraz
accidental unit úrazové oddělení
accidental způsobený úrazem
accipiter nosní obvaz
accommodate ubytovat
accommodation akomodace, přizpůsobení
accommodative akomodační
accommodometer akomodometer
accompanied doprovázený
accompany doprovázet
according to podle čeho
according podle
accoucheur porodník
accoucheuse porodní bába, porodní sestra,
porodní asistentka
accubation poloha vleže na boku
accumulated dose dávka akumulovaná,
dávka celková
accumulating dosimeter dozimetr
akumulační
accumulative dosimetry dozimetrie
akumulační
accumulator akumulátor, zásobník
accurately přesně
acedia mentální porucha charakteru
acephalia vrozené nevyvinutí hlavy
acephalocystis racemosa zásněť hroznová
acephalus plod bez hlavy
acercus plod postrádající kostrč
acervuloma nitrolební tumor
acetabular liner acetabulární vložka
acetabular týkající se acetabula
acetabulum gauge měřidlo na jamku
pánevního kloubu, napětí akční
acetabulum milling cutter fréza na
opracování jamky pánvového kloubu
acetabulum prosthesis cup protéza jamky
pánevního kloubu
acetabulum jamka kloubní, kloubní jamka
acetic acid kyselina octová
acetic octový
aceto-acetic acid kyselina acetoctová
acetonaemia acetonémie
acetonasthma astma kombinované
s acetonurií
acetone bodies ketolátky, kyselina
acetoctová
acetone aceton
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acetonemia acetonémie, nadbytek ketolátek
v krvi
acetonuria acetonurie
acetum zředěná kyselina octová
acetylate acetylovat
acetylcholine acetylcholin
achalasia achalazie, porucha svalového
svěrače u žaludku
ache bolest
acheilia acheilie
acheiria acheirie
acheiropodia absence rukou a chodidel,
acheiropodie
acheirus acheirus
achievement dosažení, výkon
Achilles bursa burza Achillovy šlachy
Achilles jerk reflex Achillovy šlachy
Achilles tendom Achillova šlacha
Achilles tendon reflex reflex Achillovy
šlachy
Achilles tendon Achillova pata, Achillova
šlacha
Achilles Achilles bursa, Achillova pata
Achilles' tendon Achillova šlacha
achillobursitis achilloburzitida, zánět
Achillovy šlachy, zánět tíhového váčku
Achillovy šlachy
achillodynia achillodynie, bolest Achillovy
šlachy
achillorrhaphy achillorafie, sešití
Achillovy šlachy
achillotenotomy achillotenotomie, protětí
Achillovy šlachy
achillotomy achillotomie
achilodynia bolest Achillovy šlachy
aching tooth bolestivý zub
aching bolavě, bolestivý
achloropsia barvoslepost
acholia acholie, nedostatečná tvorba žluče
acholic acholický, bez žluče
acholiuria acholiurie, nepřítomnost
žlučového barviva v moči při žloutence
acholous acholický
achondrogenesis achondrogeneze
achondroplasia achondroplasie
achor puchýřovitá vyrážka
achoresia zmenšování kapacity
achoresis achoréza
achroacytosis achrocytóza
achrochordon měkká bradavice
achroiocythaemia nedostatek hemoglobinu
v erytrocytech
achroma absence barvy nebo normální
pigmentace
achromachia achromachie
achromacyte erytrocyt bez pigmentu

achromasia albinismus
achromatic lens bezbarvá čočka
achromatic achromatický
achromatism achromatismus, barvoslepost
achromatopsia úplná barvoslepost
achromatosis achromatóza, chorobný
nedostatek barviva (v kůži, vlasech)
achromatous bezbarvý
achromaturia achromaturie, vylučování
téměř bezbarvé moči
achromia achromie, ztráta pigmentace kůže
achromoderma achromodermie
achromotrichia achromotrichie, bezbarvost
vlasů
achylia gastrica žaludeční achylie
achylia achylie
achylous achylický
achymia absence chymu
achymosis achymóza
acid bath kyselinová lázeň
acid dye kyselé barvivo
acid liquid kyselý roztok
acid kyselina, LSD
acid-base acidobazický
acid-fast acidorezistence, kyselinovzdorný,
neodbarvitelný kyselinami,
neodbarvitelný kyselinou, acidorezistentní, odolný proti kyselinám
acid-soluble acidosolubilní
acidaemia acidémie
acidaminuria nadbytek aminokyselin
v moči
acidemia zvýšení kyselosti krve
acidic kyselý
acidify okyselit
acidity of the stomach kyselost žaludku
acidocyte eozinofilní leukocyt
acidocytopenia acidocytopenie
acidocytosis acidocytóza
acidogenic acidogenní
acidometric acidometrický
acidophil acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilous acidofilní
acidoresistance odolnost proti kyselinám
acidosis acidóza
acidulate okyselit
aciduria acidurie
acinar acinární, týkající se lalůčku, týkající
se lalůčku žlázy
aciniform laločnatý
acinitis acinitida, zánět lalůčku žlázy
acinose acinózní
aclasia chondrodystrofie
acme kulminace
acne conglobata akné conglobata
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