adjustment of dental crown on tooth nastavení zubní korunky na zub
adjustment of denture or obturator nastavení chrupu nebo ucpávky
adjustment of orthodontic device nastavení ortodontického zařízení
adjustment to Angelchick prosthesis nastavení Angelchickovy protézy
adjustment to external fixation of bone
nastavení zevní fixace kosti
adjustment to internal fixation of bone
nastavení vnitřní fixace kosti
adjustment to muscle of eye nastavení
svalů oka
adjustment to muscle origin of tendon
nastavení svalu na původní šlachu
adjustment to prosthesis in organ nastavení protézy na orgán
adjustment to skeletal traction of bone
nastavení skeletální trakce kosti
adjustment to skin expander in subcutaneous tissue nastavení na rozšiřovač kůže a podkožní tkáně
adjustment to stent in organ nastavení
stentu na orgán
adjustment to suture of cornea nastavení
stehu rohovky
adjustment to vermilion border of lip nastavení na rudý okraj rtu
administration of Bacillus CalmetteGuerin vaccine podání vakcíny Bacillus
Calmette-Guerin
administration of activated charcoal podání aktivního uhlí
administration of vaccine podání vakcíny
adrenal gland nadledvina
adrenal suppression test nadeldvinový
supresní test
adrenal vein nadledvinová žíla
advanced cardiac pulmonary resuscitation pokročilé plicní oživování srdce
advancement of mucosa of lip *opětovné
uchycení šlachy ruky
ala of sacrum křídlo prsní kosti
alar reconstruction with cartilage graft
rekonstrukce křídla s štěpem chrupavky
all normal delivery úplně normální porod
allogeneic peripheral blood stem cell
transplant allogenní transplantát periferních kmenových buněk
allograft of amniotic membrane alloimplantát amniové dutiny
allograft of amniotic membrane to head
or neck alloimplantát amniové membrány do hlavy nebo krku
allograft of bone kostní aloštěp

24 hour ambulatory electrocardiography
24hodinová ambulantní elektrokardiografie
48 hour ambulatory electrocardiography
48hodinová ambulantní elektrokardiografie
ABO incompatible donor inkompatibilní
ABO dárce
abdomen břicho
abdominal aorta břišní srdečnice
abdominal excision of uterus abdominální
excize dělohy
abdominal hysterectomy and excision of
periuterine tissue abdominální hysterektomie a excize periuterinní tkáně
abdominal hysterocolpectomy břišní
hysterokolpektomie
abdominal hysterocolpectomy and excision of periuterine tissue abdominální
hysterokolpektomie a excize periuterinní
tkáně
abdominal operations for prolapse of
rectum abdominální operace rektálního
prolapsu
abdominal operations to support outlet
of female bladder abdominální operace
podpůrného východu ženského měchýře
abdominal organ břišní orgán
abdominal repair of levator ani muscles
břišní oprava řitního zdvihače
abdominal wall břišní stěna
abdominolipectomy abdominolipektomie
abdominoperineal suspension of urethra
abdominoperineální suspenze močové
trubice
abdominoplasty abdominoplastika
abducens nerve odtahovací nerv
aberrant adrenal tissue odchýlená příštítná tkáň
aberrant thyroid tissue odchýlená příštítná tkáň
accessory nerve (xi) přídatný nerv
acetabulum kloubní jamka
acoustic nerve (VIII) sluchový nerv
acromioclavicular joint akromioklavikulární kloub
acromion process of scapula nadpažkový
výběžek lopatky
active cooling aktivní chlazení
acupuncture akupunktura
acupuncture of organ akupunktura orgánu
adductor muscle of thigh přitahovač stehna
adenoid žlázový
adjustment of band to pulmonary artery
nastavení pásku arteria pulmonalis
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alloreplacement of organ náhrada aloimplantátu orgánu
allotransplantation of heart and lung
alotransplantace srdce a plic
allotransplantation of heart alotransplantace srdce
allotransplantation of ileum alotransplantace lačníku
allotransplantation of kidney from cadaver heart beating alotransplantace ledviny z těla s bijícím srdcem
allotransplantation of kidney from cadaver heart non-beating alotransplantace
ledviny z těla s nebijícím srdcem
allotransplantation of kidney from cadaver alotransplantace ledviny z mrtvoly
allotransplantation of kidney from live
donor alotransplantace ledviny z živého
dárce
allotransplantation of thymus gland
alotransplantace žlázy brzlíku
allotransplantation of tooth alotransplantace zubu
alveolar bone graft to mandible alveolární kostní štěp do dolní čelisti
alveolar bone graft to maxilla alveolární
kostní štěp do horní čelisti
ambulatory oxygen assessment ambulantní hodnocení kyslíku
amnioscopy amnioskopie
amniotic graft to conjunctiva amniotický
štěp spojivky
amniotic membrane amniotická membrána
amniotic membrane graft to cornea štěp
z amniové membrány do rohovky
ampulla of Vater Vaterova ampula
amputation of arm amputace paže
amputation of arm above elbow amputace paže and loktem
amputation of arm through elbow amputace paže v lokti
amputation of arm through forearm amputace paže v předloktí
amputation of cervix uteri amputace děložního hrdla
amputation of duplicate thumb amputace
zdvojeného palce
amputation of finger amputace prstu ruky
amputation of foot amputace nohy
amputation of foot through ankle amputace paže v kotníku
amputation of great toe amputace palce
nohy
amputation of hand amputace ruky

allograft of bone marrow from haploidentical donor alloimplantát kostní dřeně z haploidentického dárce
allograft of bone marrow from matched
unrelated donor alloimplantát kostní
dřeně od podobného nepříbuzného dárce
allograft of bone marrow from sibling
donor alloimplantát kostní dřeně od sourozence
allograft of bone marrow from unmatched unrelated donor alloimplantát
kostní dřeně od nepodobného nepříbuzného dárce
allograft of bone marrow aloštěp kostní
dřeně
allograft of cord blood stem cells to bone
marrow aloštěp kmenových buněk pupečníku do kostní dřeně
allograft of skin kožní aloštěp
allograft of skin to head or neck alloimplantát kůže do hlavy nebo krku
allograft replacement of aortic valve náhrada alomplantátu srdečnicové chlopně
allograft replacement of coronary artery
náhrada aloimplantátu koronární arterie
allograft replacement of four or more
coronary arteries náhrada aloimplantátu
čtyř nebo více koronárních arterií
allograft replacement of mitral valve náhrada aloimplantátu mitrální chlopně
allograft replacement of one coronary
artery náhrada aloimplantátu koronární
arterie
allograft replacement of pulmonary valve náhrada aloimplantátu plícnicové
chlopně
allograft replacement of three coronary
arteries náhrada aloimplantátu tří koronárních arterií
allograft replacement of tricuspid valve
náhrada aloimplantátu trojcípé chlopně
allograft replacement of two coronary
arteries náhrada aloimplantátu dvou koronárních arterií
allograft replacement of valve of heart
náhrada aloimplantátu srdeční chlopně
allograft to organ aloimplantát orgánu
alloreplacement of organ from cadaver
heart beating náhrada aloimplantátu orgánu z těla s bijícím srdcem
alloreplacement of organ from cadaver
heart non-beating náhrada aloimplantátu
orgánu z těla s nebijícím srdcem
alloreplacement of organ from cadaver
náhrada aloimplantátu orgánu z mrtvoly
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amputation of hand at wrist amputace
ruky v zápěstí
amputation of leg amputace nohy
amputation of leg above knee amputace
nohy nad kolenem
amputation of leg below knee amputace
nohy pod kolenem
amputation of leg through knee amputace
nohy v koleni
amputation of penis amputace penisu
amputation of phalanx of finger amputace článků prstů ruky
amputation of phalanx of toe amputace
článků prstů nohy
amputation of supernumerary finger
amputace nadbytečných prstů ruky
amputation of supernumerary toe amputace nadbytečných prstů nohy
amputation of toe amputace prstu nohy
amputation through metatarsal bones
amputace v kosti nártní
amyotrophic lateral sclerosis drugs Band
b amyotropická lacerace sklerózy Pás B
anaesthetic anestezie
anaesthetic without surgery anestezie bez
operace
anastomosis of cerebral artery anastomóza mozkových arterií
anastomosis of common bile duct to duodenum anastomóza žlučového vývodu
do dvanáctníku
anastomosis of common bile duct to jejunum anastomóza žlučového vývodu do
lačníku
anastomosis of common bile duct to
transposed jejunum anastomóza žlučového vývodu do transponovaného lačníku
anastomosis of cranial nerve anostomóza
hlavového nervu
anastomosis of gall bladder to duodenum
anastomóza žlučníku do dvanáctníku
anastomosis of gall bladder to intestine
anastomóza žlučníku do střeva
anastomosis of gall bladder to jejunum
anastomóza žlučníku do lačníku
anastomosis of gall bladder to stomach
anastomóza žlučníku do žaludku
anastomosis of hepatic duct to jejunum
anastomóza jaterního vývodu do lačníku
anastomosis of hepatic duct to
transposed jejunum and insertion of
tubal prosthesis HFQ anastomóza jaterního vývodu do transponovaného lačníku
a vložení trubičky protézy HFQ

anastomosis of ileum to anus and creation of pouch anastomóza kyčelníku do řiti
a vytvoření váčku
anastomosis of ileum to caecum anastomóza kyčelníku do slepého střeva
anastomosis of ileum to colon anastomóza
kyčelníku do tračníku
anastomosis of ileum to rectum anastomóza kyčelníku do konečníku
anastomosis of ileum to transverse colon
anastomóza kyčelníku do příčného tračníku
anastomosis of mammary artery to coronary artery anastomóza prsní tepny do
koronární tepny
anastomosis of mammary artery to left
anterior descending coronary artery
anastomóza prsní tepny do levé přední
sestupné koronární tepny
anastomosis of organ anastomóza orgánu
anastomosis of pancreatic duct to duodenum anastomóza slinivkového vývodu
do dvanáctníku
anastomosis of pancreatic duct to jejunum anastomóza slinivkového vývodu do
lačníku
anastomosis of pancreatic duct to stomach anastomóza slinivkového vývodu
do žaludku
anastomosis of pancreatic duct to
transposed jejunum anastomóza slinivkového vývodu do transponovaného lačníku
anastomosis of thoracic artery to coronary artery anastomóza hrudní tepny do
koronární tepny
anastomosis of ureter to bladder using
flap of bladder anastomóza močovodu
do močového měchýře s lalokem měchýře
anastomosis of vessel using microvascular anastomotic device anastomóza cévy
s použitím mikrovaskulárího anastomotického zařízení
angiocardiography of left side of heart
angiografie levé strany srdce
angiocardiography of right side of heart
angiografie pravé strany srdce
angiocardiography of combination of
right and left side of heart angiokardiografická kombinace pravé a levé strany
srdce
angulation diaphyseal osteotomy and external fixation HFQ angulární diafyzeální osteotomie a externí fixace HFQ
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