abdominal X-ray (AXR) rentgen břicha,
rentgenové vyšetření břicha
abnormal X-ray abnormální RTG
abnormal chest X-ray rentgenové vyšetření
hrudníku
absorption spectrum of X-rays rentgenové
absorpční spektrum
advanced X-ray facility (AXF) pokročilé
rentgenové příslušenství
alpha-particle induced X-ray emission
emise rentgenového záření
alpha-particle induced X-ray emission
analysis analýza pomocí rentgenového záření vyvolaná částicemi alfa
alpha-ray spectrometer spektrometr záření
alfa
alpha-ray spectrum spektrum alfa-záření
alpha-ray vacuum gage měrka alfa-záření
ve vakuu
alu sequences X-ray crystallographic rentgenová krystalografie alu sekvence
American Roentgen Ray Society (ARRS)
Americká společnost pro rentgenové záření
American Society of Chiropodical Roentgenology (ASCR) Americká společnost
pro chiropodickou rentgenologii
analysis X-ray rentgenová analýza
anomalous X-ray transmission anomální
přenos RTG záření
anomalous dispersion X-ray anomální rozklad, disperze rentgenového záření
anti-X-ray eye cup ochranné brýle proti
rentgenovému záření
apparatus X-ray rentgenový přístroj
automated X-ray system automatické rentgenové zařízení
automatic X-ray spectrograph automatický
rentgenový spektrograf
automatic X-ray tube overload relay
ochrana rentgenky před přetížením automatická
autonomous portable gamma-ray
spectrometer nezávislý přenosný spektrometr
barium and follow-through rentgen žaludku
barium meal rentgen žaludku
barium plaster protirentgenová omítka
beta-ray scintillation spectrometer scintilační spektrometr
beta-ray spectrometer spektrometr záření
beta
beta-ray spectrum spektrum záření beta
beta-ray therapy léčba zářením beta, terapie
beta

biliary X-ray hepatobiliární rentgen, biliární
rentgen
biliary tract X-ray rentgen žlučových cest
bladder X-ray study studium rentgenu močového měchýře
bone X-rays rentgen kosti
bone-free radiograph bezskeletní rentgenový snímek
breast X-ray RTG prsu
breast superficial X-ray therapy terapie
prsu pomocí povrchové RTG terapie
bronchography bronchografie
C-R tube (cathode-ray) obrazovka
CRO katodový osciloskop
CXR rentgenové vyšetření hrudníku
canal-ray analysis analýza kanálového záření
canal-ray discharge kanálová výbojka, kanálový zdroj iontů, výboj kanálového záření
cathode-ray beam elektronový paprsek
cathode-ray coder elektronický katodový
sledovač
cathode-ray current elektronový proud,
proud elektronů
cathode-ray function generator elektronický generátor funkce
cathode-ray instrument měřicí přístroj
s obrazovkou
cathode-ray memory tube paměťová obrazovka
cathode-ray oscillograph katodový oscilograf, elektronový oscilograf
cathode-ray oscilloscope katodový osciloskop, osciloskop, elektronový osciloskop
cathode-ray oscilograph katodový oscilograf
cathode-ray sterilization sterilizace katodovými paprsky
cathode-ray switch elektronový přepínač
cathode-ray television tube televizní obrazovka
cathode-ray tube katodová trubice, obrazovka
cathode-ray tube funnel kónus obrazovky
cathode-ray tube indication zobrazení na
obrazovce
cathode-ray tube screen stínítko obrazovky
cavogram rentgenový snímek dutiny
cervical spine X-ray RTG krční páteře
characteristic X-ray charakteristické rentgenové záření
characteristic X-ray excitation excitace
charakteristickým rentgenovým zářením
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characteristic X-ray spectrum spektrum
charakteristického rentgenového záření
charged particle induced X-ray emission
emise rentgenového záření vyvolaná nabitými částicemi, emisní rentgenová spektrální analýza s excitací nabitými částicemi
chest X-ray rentgen hrudníku, rentgenové
vyšetření hrudníku, RTG hrudníku, snímkování hrudníku
chest X-ray posteroanterior RTG hrudníku
předozadní
chest teleradiography telerentgenografie
plic
cine-fluorography kinerentgenografie, filmová rentgenografie
cineradiography rentgenkinematografie
cold-cathode X-ray tube rentgenka se studenou katodou
condenser-meter integrální rentgenometr
contact radiation therapy kontaktní rentgenová léčba
contact radiogram kontaktní rentgenový
snímek
contact-irradiation X-ray tube rentgenka
na kontaktní ozařování, rentgenový zářič
na hraniční záření
continuous X-ray spectrum spojité rentgenové spektrum
contrast radiography snímkování pomocí
kontrastní látky rentgenové
control radiography snímek rentgenový
kontrolní
Coolidge tube Coolidgeova rentgenka, Coolidgeův rentgenový zářič
cosmic ray background pozadí kosmického
záření
cosmic ray telescope teleskop na kosmické
záření
cosmic ray tracks stopy částic kosmického
záření
cosmic-ray neutron production generování
neutronů kosmickým zářením
cosmic-ray shower sprška kosmického záření
cosmic-ray snow gauge sněhoměr založený
na měření zeslabení kosmického záření
counter tube goniometer rentgenový goniometr s detektorem
cryoelectron microscopy kryoelektronová
mikroskopie
crystal coloured by X-rays krystal zabarvený účinkem rentgenového záření
crystallography krystalografie
current generator generátor proudu

cut film plochý rentgenový film
cut-away rentgenový obrázek
cut-film cassette kazeta na plochý rentgenový film
cut-film changer měnič rentgenových filmů
cutaway rentgenový obrázek
cutaway drawing rentgenový obrázek
DNA X-ray crystallography rentgenová
krystalografie DNA
daily X rays každodenní rentgenologické
vyšetření
deep X-ray (DXR) hluboký rentgen
deep X-ray therapy (DXRT) hluboká rentgenová terapie
deep X-ray therapy (DXT) rentgenová terapie
deep radiation léčba hloubková rentgenová
deep therapy X-ray tube rentgenka na
hloubkovou léčbu
deep therapy X-ray unit přístroj na hloubkovou léčbu rentgenový
degree of saturation stupeň nasycení rentgenky
delta-ray spectrometer =
dental X-ray zubní rentgen, rentgen zubů
dental radiograph rentgenový snímek zubů
determination in X-ray equipment stanovení u rentgenového zařízení
diagnostic X-ray tube vyšetřovací rentgenka
diagnostic roentgenology (DRnt) diagnostická rentgenologie
diagnostic tube shield plášť diagnostické
rentgenky ochranný
diffraction of X-rays difrakce rentgenového
záření, ohyb rentgenových paprsků
diffraction pattern rentgenogram
digestive tract X-ray rentgen trávicího traktu
digital X-ray prototype (DXP) prototyp digitálního rentgenu
dipole gamma-ray transition dipólový přechod
direct X-ray TV pickup tube obrazovka
rentgenová televizní
double focus tube dvojohnisková rentgenka
double-lens beta-ray spectrometer dvoučočkový spektrometr
dual [energy] X-ray absorptiometry
(DXA) rentgenová absorpční fotometrie
s dvojitou energií
dual energy X-ray rentgen s dvojitou energií
dual energy X-ray absorptiometry rentgenová denzitometrie

2

