Ablation de matériel de fixation interne
d'os de la face odstranění interní fixační
pomůcky z obličejové kosti
Ablation de matériel de traction crânienne
odstranění lebečních kleští nebo halo
trakčního zařízení
Ablation de prothèse interne de pénis odstranění interní protézy penisu
Ablation de prothèse mammaire odstranění
prsního implantátu
Ablation de rein transplanté ou rejeté odstranění transplantované nebo odmítnuté
ledviny
Ablation de shunt artério-veineux pour
hémodialyse odstranění arteriovenózního
shuntu pro renální dialýzu
Ablation de shunt de méninge rachidienne
odstranění shuntu spinálního váčku
Ablation de sphincter anal artificiel odstranění umělého análního svěrače
Ablation de stimulateur de muscle squelettique odstranění stimulátoru kosterních
svalů
Ablation de stimulateur vésical électronique odstranění elektronického měchýřového stimulátoru
Ablation de suture de la tête et du cou odstranění stehu z hlavy a krku
Ablation de tube de trachéostomie odstranění tracheostomické trubičky
Ablation de valve du canal déférent odstranění chlopně z chámovodu
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien odstranění vedení nitrolebečního neurostimulátoru
Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique odstranění vedení periferního neurostimulátoru
Ablation d'électrodes de neurostimulateur
rachidien odstranění vedení spinálního
neurostimulátoru
Ablation d'endomètre endometriální ablace
Ablation d'expanseur au niveau du sein
odstranění rozšiřovače prsní tkáně
Ablation d'implant oculaire odstranění očního implantátu
Ablation d'implant orbitaire odstranění očnicového implantátu
Ablation d'implant scléral chirurgical du
segment postérieur de l'oeil odstranění
chirurgicky implantovaného materiálu ze
zadního segmentu oka

Ablation autre et non spécifiée de lésion ou
de tissu du foie ablace jaterní léze nebo
tkáně
Ablation autre et non spécifiée de lésion ou
de tissu du rein ablace léze nebo tkáně
ledvin
Ablation d'autre fixateur externe de la
mandibule odstranění jiného vnějšího zařízení na fixaci čelisti
Ablation d'autre matériel inséré à but thérapeutique de la tête et du cou odstranění
jiného terapeutického zařízení z hlavy
a krku
Ablation de corps étranger dans le canal
rachidien odstranění cizího tělíska
z míšního kanálu
Ablation de corps étranger de la vulve,
sans incision odstranění cizího tělesa
z vulvy bez incize
Ablation de corps étranger de l'amygdale
et des végétations adénoïdes par incision
odstranění cizího tělesa z krčních a nosních
mandlí incizí
Ablation de corps étranger du col utérin
odstranění jiného penetrujícího cizího tělesa z krčku
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, avec aimant odstranění
cizího tělesa ze zadního segmentu oka
s užitím magnetu
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, sans aimant odstranění
cizího tělesa ze zadního segmentu oka bez
užití magnetu
Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'oeil, SAP odstranění cizího
tělesa ze zadního segmentu oka, jinde neurčené
Ablation de cristallin artificiel odstranění
implantátu čočky
Ablation de drain ventriculaire odstranění
ventrikulárního shuntu
Ablation de grossesse ectopique extratubaire odstranění extratubárního ektopického těhotenství
Ablation de ligature de l'uretère odstranění
vazu z močovodu
Ablation de ligature du canal déférent odstranění vazu z chámovodu
Ablation de matériel de cerclage du col
utérin odstranění serklážního materiálu
z děložního krčku
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Ablation simultanée des deux trompes de
Fallope odstranění obou vaječníků naráz
Ablation thoracoscopique de lésion ou de
tissu du poumon torakoskopická ablace
plicní léze nebo tkáně
Abrasion de la cornée pour culture ou
frottis škrabání rohovky pro nátěr či kultivaci
Accouchement avec autre instrument spécifié určené porodnické poranění
Accouchement avec instrument non spécifié neurčený instrumentální porod
Acupuncture pour anesthésie akupunktura
pro znecitlivění
Adaptation (laparoscopique) de la taille de
dispositif ajustable de restriction
gastrique laparoskopické nastavení velikosti nastavitelných žaludečních omezovacích zařízení
Adaptation d'appareil d'assistance de
l'ouïe nasazení naslouchadla
Adaptation de denture nasazení chrupu
Adaptation de prothèse externe du pénis
nasazení externí protézy penisu
Adaptation d'un appareil orthopédique
nasazení protetiky
Adaptation et fourniture de lunettes nasazení a příprava brýlí
Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par laparoscopie laparoskopická lýza
adhezí vaječníků a vejcovodů
Administration d'agent neuroprotecteur
podání neuroprotektivní látky
Administration d'antitoxine botulique podání protijed proti botulotoxinu
Administration d'antitoxine tétanique podání modifikovaného antitoxinu tetanu
Administration d'autre antitoxine podání
ostatních protijedů
Administration de toxoïde diphtérique podání toxoidu záškrtu
Administration de toxoïde tétanique podání toxoidu tetanu
Ajustement de prothèse au-dessus du genou nasazení protézy nad kolenem
Ajustement de prothèse d'avant-bras et de
main nasazení protézy dolní části paže
a ruky
Ajustement de prothèse de bras et d'épaule nasazení protézy horní části paže
a ramene
Ajustement de prothèse de membre inférieur, SAP nasazení protézy nohy

Ablation d'ongle, de matrice ou de repli
d'ongle odstranění nehtu, nehtového lůžka,
nehtového záhybu
Ablation d'ovaire et de trompe de Fallope
restants par laparoscopie laparoskopické
odstranění zbývajícího vaječníku
a vejcovodu
Ablation d'ovaire restant par laparoscopie
laparoskopické odstranění zbývajícího vaječníku
Ablation du contenu oculaire avec implant
simultané dans l'enveloppe sclérale odstranění oční koule se současnou implantací do pouzdra bělimy
Ablation du corps vitré par voie antérieure
odstranění sklivce, přední přístup
Ablation du testicule restant odstranění
zbývajícího varlete
Ablation d'un drain tympanique odstranění
trubičky tympanostomie
Ablation endovasculaire d'obstruction de
vaisseau(x) de la tête et du cou endovaskulární odstranění obstrukce z cév hlavy a krku
Ablation laparoscopique de lésion ou de
tissu du foie laparoskopická ablace srdeční
káně
Ablation laparoscopique de lésion ou de
tissu du rein laparoskopická ablace ledvinné léze nebo káně
Ablation ou changement d'endoprothèse
de voie biliaire odstranění protetické pomůcky ze žlučovodů
Ablation ouverte de lésion ou de tissu du
foie otevřená ablace srdeční léze nebo tkáně
Ablation ouverte de lésion ou de tissu du
rein otevřená ablace léze nebo tkáně ledvin
Ablation percutanée de lésion ou de tissu
du foie perkutánní ablace jaterní léze nebo
tkáně
Ablation percutanée de lésion ou de tissu
du rein perkutánní ablace ledvinné léze
nebo tkáně
Ablation simultanée des deux ovaires et
des trompes de Fallope par laparoscopie
laparoskopické odstranění obou vaječníků
a vejcovodu naráz
Ablation simultanée des deux ovaires par
laparoscopie laparoskopické odstranění
obou vaječníků naráz
Ablation simultanée des deux testicules odstranění obou varlat naráz
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Amputation et désarticulation de doigt
(sauf le pouce) amputace a disartikulace
prstu ruky
Amputation et désarticulation du pouce
amputace a disartikulace prstu nohy
Amputation interthoracoscapulaire interskapulotorakální amputace
Amputation, SAP amputace, nespecifikovaná jinde
Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes tonzilektomie
s adenoidetomií
Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes tonzilektomie bez adenoidektomie
Analyse de caractère analýza charakteru
Anamnèse et expertise diagnostique, SAP
diagnostický rozhovor a vyhodnocení, jinde nespecifikované
Anamnèse et expertise, décrites comme
étant brèves rozhovor a vyhodnocení, popsaný jako krátký
Anamnèse et expertise, décrites comme
étant complètes rozhovor a vyhodnocení,
popsaný jako komplexní
Anamnèse et expertise, décrites comme
étant limitées rozhovor a vyhodnocení,
popsaný jako omezený
Anastomose à l'anus anastomóza řiti
Anastomose de rein anastomóza ledvin
Anastomose entre canal hépatique et
tractus gastrointestinal anastomóza žlučových cest do trávicího traktu
Anastomose entre gros intestin et gros intestin anastomóza tlustého střeva do konečníku
Anastomose entre intestin grêle et intestin
grêle anastomóza střeva (tenkého do tenkého)
Anastomose entre intestin grêle et moignon rectal anastomóza tenkého střeva do
řitního pahýlu
Anastomose entre la vésicule biliaire et les
voies hépatiques anastomóza žlučníku do
jaterního kanálu
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
anastomóza podjazyková-přídatná
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse anastomóza podjazykovápřídatná
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial hypoglosálně-faciání anastomóza
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac anastomóza žlučníku do žaludku

Ajustement de prothèse de membre supérieur, SAP nasazení protézy paže, jinde
neurčená
Ajustement de prothèse en dessous du genou nasazení protézy pod kolenem
Allogreffe du pancréas homoimplantát slinivky
Allongement d'autre os spécifié procedura
prodloužení končetiny, jiné kosti
Allongement d'os, fémur procedura prodloužení končetiny, stehenní kost
Allongement d'os, humérus procedura prodloužení končetiny, pažní kost
Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe procedura prodloužení končetiny,
kosti zápěstní a záprstní
Allongement d'os, os du tarse et du métatarse procedura prodloužení končetiny,
zánártních a nártních kostí
Allongement d'os, radius et cubitus procedura prodloužení končetiny, kosti vřetenní
a loketní
Allongement d'os, tibia et péroné procedura
prodloužení končetiny, kost holenní
a lýtková
Allotransplantation de cellules d'ilots de
Langerhans allotransplantace buněk Langerhansových ostrůvků
Alvéoloplastie plastika alveolárního výběžku
Amniocentèse diagnostique diagnostická
amniocentéza
Amnioscopie amnioskopie
Amputation abdomino-pelvienne abdominopelvická amputace
Amputation au niveau du pied amputace
nohy
Amputation au-dessus du genou amputace
nad kolenem
Amputation de la cheville, transmalléolaire amputace v kotníku srk kotníky kosti
holenní a lýtkové
Amputation de la main amputace ruky
Amputation de l'avant-bras amputace předloktí
Amputation de l'humérus amputace v pažní
kosti
Amputation de membre inférieur, SAP
uzavřená amputace dolní končetiny
Amputation de membre supérieur, SAP
amputace dolní končetiny, jinde neurčená
Amputation d'orteil amputace prstu u nohy
Amputation du col utérin amputace hrdla
Amputation du pénis amputace penisu
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Angioplastie d'artère coronaire à thorax
ouvert otevřená hrudní koronární angioplastika tepny
Angioplastie ou athérectomie d'autre(s)
vaisseau(x) non-coronaire(s) angioplastika jiných ne-koronárních cév
Angioplastie ou athérectomie percutanée
de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) perkutánní angioplastika extrakraniálních/mimolebečních cév
Angioplastie ou athérectomie percutanée
de vaisseau(x) intracrânien(s) perkutánní
angioplastika intrakraniálních/nitrolebečních cév
Angioscopie ouverte intravaskulární spektroskopie
Angioscopie percutanée perkutánní angioskopie
Annuloplastie anuloplastika
Antrotomie intranasale antrotomie
Antrotomie maxillaire radicale radikální
maxilární antrotomie
Anuscopie anoskopie
Aortographie aortografie
Apexcardiogramme apexokardiogram (s
ECG svodem)
Appendicectomie laparoscopique laparoskopická apendektomie
Appendicectomie laparoscopique en
passant laparoskopická incidenční apendektomie
Appendicostomie apendikostomie
Application d'attelle aplikace dlahy
Application d'autre plâtre aplikace dalších
pomůcek
Application de fixateur externe, autre site
spécifié, sauf os de la face aplikace vnějšího fixačního zařízení, jiné
Application de fixateur externe, clavicule,
omoplate, côtes et sternum aplikace vnějšího fixačního zařízení, lopatka, klíční
kost, hrudník (žebra a hrudní kost)
Application de fixateur externe, fémur
aplikace vnějšího fixačního zařízení, stehenní kost
Application de fixateur externe, humérus
aplikace vnějšího fixačního zařízení, pažní
kost
Application de fixateur externe, os du carpe et du métacarpe aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti zápěstní a záprstní
Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti nártní a zánártní

Anastomose entre vésicule biliaire et intestin anastomóza žlučníku do střeva
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas anastomóza žlučníku do slinivky
Anastomose intestinale, SAP anastomóza
střev, jinde neurčená
Anastomose oesogastrique intrathoracique
intratorakální esofagogastrostomie
Anastomose oesophagienne antésternale
avec interposition colique předhrudní
anastomóza jícnu s vsunutím tračníku
Anastomose oesophagienne antésternale
avec interposition d'intestin grêle předhrudní esofageální anastomóza
s interpozicí tenkého střeva
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre interposition intratorakální esofageální anastomóza s jinou interpozicí
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition colique intratorakální esofageální anastomóza
s interpozicí tračníku
Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle
intratorakální esofageální anastomóza
s interpozicí tenkého střeva
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique intratorakální esofagoesofagostomie
Anastomose pancréatique anastomóza slinivky
Anastomose veine cave – artère pulmonaire duto-pulmonální tepenná anastomóza
Angiocardiographie, SAP angiokardiografie
Angiographie de la veine cave angiokardiografie dutých žil
Angiographie du coeur combinée, gauche
et droite kombinovaná pravá a levá srdeční angiokardiografie
Angiographie du coeur droit angiokardiografie pravých srdečních struktur
Angiographie du coeur gauche angiokardiografie levých srdečních struktur
Angiographie en fluorescence peropératoire ne-koronární intraoperativní fluorescenční vaskulární angiografie
Angiographie ou angioscopie oculaire à la
fluorescéine angiografie oka
Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire perkutánní transluminální koronární
angioplastika
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Arthrodèse d'articulation, SAP artrodéza
neurčeného kloubu
Arthrodèse d'autres articulations spécifiées artrodéza jiného určeného kloubu
Arthrodèse de la hanche spojení kloubu
kyčle
Arthrodèse de la cheville fúze kotníku
Arthrodèse de l'épaule spojení kloubu ramene
Arthrodèse de vertèbre atlas – axis spinální
fůze atlas-axis
Arthrodèse de vertèbre, SAP spinální fúze,
jinde neurčená
Arthrodèse dorsale ou dorsolombaire antérieure zádová nebo dorzolumbární fúze
předního sloupce, přední technika
Arthrodèse dorsale ou dorsolombaire postérieure zádová nebo dorzolumbární fúze,
zadní technika
Arthrodèse du coude spojení kloubu lokte
Arthrodèse du genou spojení kloubu kolena
Arthrodèse interphalangienne mezičlánková fúze
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure lumbální nebo lumbosakrální fúze
předního sloupce, přední technika
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire lumbální nebo lumbosakrální fúze zadního sloupce, zadní technika
Arthrodèse lombaire ou lombosacrée postérieure lumbální nebo lumbosakrální
fúze předního sloupce, zadní technika
Arthrodèse médio-tarsienne středotarsální
fúze
Arthrodèse métacarpo-carpienne metakarpokarpální fúze
Arthrodèse métacarpo-phalangienne záprstněčlánková fúze
Arthrodèse métatarso-phalangienne nártněčlánková fúze
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 2–3
vertèbres fúze nebo refúze do 2–3 obratle
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 4–8
vertèbres fúze nebo refúze do 4–8 obratle
Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9
vertèbres ou plus fúze nebo refúze do 9
a více obratlů
Arthrodèse radio-carpienne karporadiální
fúze
Arthrodèse sous-astragalienne subtalární
fúze
Arthrodèse tarso-métatarsienne tarzometatarzální fúze
Arthrodèse triple trojitá artrodéza

Application de fixateur externe, radius et
cubitus aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti kosti vřetení a loketní
Application de fixateur externe, rotule
aplikace vnějšího fixačního zařízení, čéška
Application de fixateur externe, site non
spécifié aplikace vnějšího fixačního zařízení, neurčené místo
Application de fixateur externe, tibia et
péroné aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti holenní a lýtkové
Application de matériel orthodontique
aplikace ortodontické pomůcky
Application de pansement compressif aplikace tlakového obvázání a posun kůže
končetin
Application de pantalons anti-choc aplikace tlakových kalhot
Application de substance anti-adhérence
podání nebo aplikace látky k adhezi bariéry
Application d'un corset plâtré aplikace
sádrového obvazu
Application d'une minerve aplikace podpory krku
Aquaphérèse akvaforéza
Artériographie cérébrale arteriografie
mozkových tepen
Artériographie coronaire avec deux cathéters koronární arteriografie použitím
dvou katetrů
Artériographie coronaire avec un seul cathéter koronární arteriografie použitím
jednoho katetru
Artériographie d'artère pulmonaire arteriografie plicních arterií
Artériographie d'autres artères abdominales arteriografie jiných nitrobřišních arterií
Artériographie d'autres sites spécifiés non
classés ailleurs arteriografie jiných specifikovaných míst
Artériographie du placenta arteriografie
placenty
Artériographie fémorale et des autres
artères des membres inférieurs arteriografie stehenních a jiných tepen dolních
končetin
Artériographie rénale arteriografie žilních
tepen
Artériographie sans localisation arteriografie s použitím kontrastních materiálů
Artériographies d'autres vaisseaux intrathoraciques arteriografie jiných intratorakálních cév
Arthrocentèse punkce kloubu
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Arthrographie kontrastní artrogram
Arthrographie temporo-mandibulaire
temporomandibulární kontrastní artrogram
Arthroplastie carpocarpienne et carpométacarpienne avec implant umělá kloubní
náhrada karpokarpálního nebo karpometakarpálního kloubu s implantátem
Arthroplastie carpocarpienne et carpométacarpienne, sans implant artroplastika
karpokarpálního nebo karpometakarpální
kloubu bez implantátu
Arthroplastie métacarpophalangienne et
interphalangienne avec implant artroplastika záprstněčlánkového
a interfalangeálního kloubu s implantátem
Arthroplastie métacarpophalangienne et
interphalangienne, sans implant umělá
kloubní náhrada záprstněčlánkového kloubu nebo interfalangového kloubu bez implantátu
Arthroplastie temporo-mandibulaire temporomandibulární artroplastika
Arthrorise d'articulation sous-talaire chirurgické omezení přílišného rozsahu
kloubního pohybu kosti
Arthroscopie, autre site spécifié artroskopie, jiná určená místa
Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule
artroskopie kloubu ramene
Arthroscopie, coude artroskopie lokte
Arthroscopie, genou artroskopie kolene
Arthroscopie, hanche artroskopie kloubu
kyčle
Arthroscopie, cheville artroskopie kotníku
Arthroscopie, main et doigt artroskopie ruky a prstů ruky
Arthroscopie, pied et orteil artroskopie nohy a kotníku
Arthroscopie, poignet artroskopie zápěstí
Arthroscopie, site non spécifié artroskopie,
blíže neurčeného místa
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
autre site spécifié artrotomie pro odstranění protézy bez náhrady jiného neurčeného místa
Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule artrotomie pro
odstranění protézy bez náhrady, rameno
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
coude artrotomie pro odstranění protézy
bez náhrady, loket
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
genou artrotomie pro odstranění protézy
bez náhrady, koleno

Arthrotomie pour ablation de prothèse,
hanche artrotomie pro odstranění protézy
bez náhrady, kyčel
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
cheville artrotomie pro odstranění protézy
bez náhrady, kotník
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
main et doigt artrotomie pro odstranění
protézy bez náhrady ruky a prstů
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
pied et orteil artrotomie pro odstranění
protézy bez náhrady nohy a prstů
Arthrotomie pour ablation de prothèse,
poignet artrotomie pro odstranění protézy
bez náhrady, zápěstí
Arthrotomie pour ablation de prothèse, site non spécifié artrotomie pro odstranění
protézy bez náhrady, neurčené místo
Aspiration (ponction) diagnostique de la
chambre antérieure de l'oeil diagnostická
aspirace přední komory oční
Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou avortement aspirační kyretáž
po porodu nebo potratu
Aspiration curetage d'utérus pour interruption de grossesse dilatace dělohy
a kyretáž pro ukončení těhotenství
Aspiration d'autre tissu mou aspirace jiné
měkké tkáně
Aspiration de bourse aspirace burzy
Aspiration de bourse de la main aspirace
z váčku ruky
Aspiration de peau et de tissu sous-cutané
aspirace seromu z kůže nehtu nebo podkožní tkáně
Aspiration de spermatocèle aspirace spermatokély
Aspiration de testicule aspirace varlete
Aspiration de trompe de Fallope aspirace
vejcovodů
Aspiration diagnostique de l'orbite diagnostická aspirace očnice
Aspiration diagnostique du vitré diagnostická aspirace sklivce
Aspiration d'ovaire aspirace vaječníků
Aspiration du champ thyroïdien aspirace
štítného pole
Aspiration du sein aspirace prsu
Aspiration et lavage de sinus nasal, SAP
aspirace nosní dutiny
Aspiration ou lavage de sinus nasal par
orifice naturel výplach a aspirace nosní
dutiny skrz přirozené ústí
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Autre anastomose de la vésicule biliaire
anastomóza žlučníku
Autre anastomose de nerfs, crânien ou périphérique anastomóza hlavových nebo
periferních nervů
Autre anastomose de pontage pour revascularisation du coeur bypass anastomóza pro srdeční revaskularizaci
Autre anastomose entre intestin grêle et
gros intestin anastomóza střeva (tenkého
do tlustého)
Autre anastomose intrathoracique de
l'oesophage intratorakální anastomóza jícnu
Autre anastomose oesocolique intrathoracique nitrohrudní ezofagokolostomie
Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique nitrohrudní ezofagoenterostomie
Autre anastomose oesophagienne antésternale předhrudní anastomóza jícnu
Autre anastomose oesophagienne antésternale avec interposition předhrudní esofageální anastomóza s interpozicí
Autre anastomose ou dérivation de l'uretère anastomóza nebo bypass močovodu
Autre anastomose vésicale anastomóza močového měchýře
Autre antrotomie maxillaire externe externí maxilární antrotomie
Autre appendicectomie apendektomie
Autre appendicectomie en passant incidenční apendektomie
Autre application de pansement de plaie
aplikace jiných obvázání rány
Autre artériographie coronaire, SAP jiná
a neurčená koronární arteriografie
Autre arthrodèse cervicale antérieure
cervikální fúze předního sloupce, přední
technika
Autre arthrodèse cervicale postérieure
cervikální fúze zadního sloupce, zadní
technika
Autre arthrodèse du pied fúze nohy
Autre arthrotomie, autre site spécifié jiná
artrotomie, jiné určené místo
Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et
épaule jiná artrotomie, rameno
Autre arthrotomie, coude jiná artrotomie,
loket
Autre arthrotomie, genou jiná artrotomie,
koleno
Autre arthrotomie, hanche jiná artrotomie,
kyčel

Aspiration percutanée de la glande de
Bartholin (kyste) perkutánní aspirace
Bartholinovy žlázy
Aspiration percutanée de la prostate perkutánní aspirace prostaty
Aspiration percutanée de la vésicule biliaire perkutánní aspirace žlučníku
Aspiration percutanée de la vessie perkutánní aspirace měchýře
Aspiration percutanée de rein (bassinet)
perkutánní aspirace ledvin (pánvičky)
Aspiration percutanée de vésicule séminale
perkutánní aspirace semenných váčků
Aspiration percutanée du foie perkutánní
aspirace z jater
Assistance hépatique extracorporelle mimotělní hepatická pomoc
Attachement de lambeau pédiculé ou libre
à la bouche et à la lèvre připojení stopky
nebo laloku štěpu do rtu nebo úst
Audiométrie audiometrie
Autogreffe rénale renální autotransplantace
Autopsie pitva
Autotransplantation de cellules d'ilots de
Langerhans autotransplantace buněk Langerhansových ostrůvků
Autre ablation de sténose ou obstruction
d'artère coronaire odstranění obstrukce
koronární arterie
Autre ablation d'ovaire et de trompe restants odstranění zbývajícího vaječníku
a vejcovodu
Autre ablation du corps vitré odstranění
sklivce
Autre ablation ou destruction de lésion de
cornée odstranění nebo destrukce rohovkové léze
Autre ablation simultanée des deux
ovaires odstranění obou vaječníků naráz
Autre ablation simultanée des deux
ovaires et des trompes de Fallope odstranění obou vaječníků a vejcovodu naráz
Autre acupuncture akupunktura
Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de
Fallope lýza adhezí vaječníků a vejcovodů
Autre aide à la circulation intra-oculaire
jiná facilitace intraokulárního oběhu
Autre ajustement de position de paupière
nastavení polohy víčka
Autre amputation en dessous du genou
amputace pod kolenem
Autre anamnèse et expertise rozhovor
a vyhodnocení

7

Autre cystostomie suprapubienne nadpubická cystostomie
Autre cystotomie cystotomie
Autre dacryoadénectomie partielle částečná dakryoadenektomie
Autre dérivation de méninges rachidiennes
shunt spinálního váčku
Autre destruction de disque intervertébral
jiné zničení meziobratlové ploténky
Autre destruction de lésion d'intestin
grêle, sauf duodénum destrukce léze tenkého střeva, kromě dvanáctníku
Autre destruction de lésion du duodénum
destrukce léze dvanáctníku
Autre destruction de lésion du gros intestin destrukce léze tlustého střeva
Autre destruction de lésion hépatique destrukce lézí jater
Autre destruction de lésion choriorétinienne zničení chorioretinální léze
Autre destruction de lésion ou de tissu de
l'estomac destrukce léze nebo tkáně žaludku
Autre destruction de lésion ou de tissu
oesophagien destrukce léze nebo tkáně
jícnu
Autre destruction ou occlusion bilatérale
des trompes de Fallope oboustranná destrukce nebo okluze vejcovodu
Autre destruction ou occlusion endoscopique bilatérale des trompes de Fallope
oboustranná endoskopická destrukce nebo
okluze vejcovodů
Autre destruction transurétrale de tissu
prostatique par thermothérapie transuretrální destrukce tkáně prostaty jinou termoterapií
Autre dilatation et curetage de l'utérus dilatace a kyretáž
Autre dilatation vaginale zvětšení vaginy
Autre électrocoagulation de lésion ou de
tissu rectal elektrokoagulace konečníkové
léze nebo tkáně
Autre endoscopie de l'intestin grêle endoskopie tenkého střeva
Autre enlèvement de matériel de drainage
urinaire odstranění jiného močového drenážního zařízení
Autre enlèvement de matériel de l'abdomen odstranění jiného zařízení z břicha
Autre enlèvement de matériel du système
digestif odstranění jiného zařízení ze zažívací soustavy

Autre arthrotomie, cheville jiná artrotomie,
kotník
Autre arthrotomie, main et doigt jiná artrotomie, ruka a prsty
Autre arthrotomie, pied et orteil jiná artrotomie noha a prsty
Autre arthrotomie, poignet jiná artrotomie,
zápěstí
Autre arthrotomie, site non spécifié jiná artrotomie, neurčené místo
Autre aspiration curetage de l'utérus aspirační kyretáž dělohy
Autre aspiration de tissu mou de la main
aspirace jiné měkké tkáně ruky
Autre assistance manuelle de l'accouchement ruční vedení porodu
Autre biopsie de l'ovaire biopsie vaječníků
Autre biopsie de plèvre pleurální biopsie
Autre biopsie du col utérin cervikální biopsie
Autre biopsie fermée [endoscopique] des
voies biliaires ou du sphincter d'Oddi jiná uzavřená (endoskopická) biopsie žlučovodu nebo Oddiho svěrače
Autre bronchographie contrastée kontrastní bronchogram
Autre bronchoscopie bronchoskopie
Autre césarienne de type non spécifié císařský řez neurčeného typu
Autre collapsothérapie chirurgicale de
poumon chirurgický kolaps plic
Autre colpotomie vaginotomie
Autre conjonctivoplastie konjunktivoplastika
Autre consultation konzultace
Autre consultation psycho-thérapeutique
jiné poradenství
Autre contrôle de pression et de composition atmosphérique kontrola atmosférického tlaku a složení
Autre contrôle d'épistaxis par autres
moyens kontrola krvácení z nosu jiným
způsobem
Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou
duodénale kontrola krvácení dvanáctníku
nebo dvanáctníku
Autre conversion du rythme cardiaque
konverze srdečního rytmu
Autre craniectomie lineární kraniektomie
Autre craniotomie kraniotomie
Autre cystectomie totale úplná cystektomie
Autre cystographie cystogram
Autre cystoscopie cystoskopie
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menného váčku, perivesikální tkáně a moči
a spermatu, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de l'oeil mikroskopické vyšetření vzorku oka, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de l'oreille, du nez, de la
gorge et du larynx mikroskopické vyšetření vzorku z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de lymphe et de ganglion
lymphatique mikroskopické vyšetření
vzorku z lymfatické uzliny a lymfy, jiné
mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de peau et d'autre tégument mikroskopické vyšetření vzorku
z kůže a dalších obalů, bakteriální stěr, jiné
mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de plaie opératoire mikroskopické vyšetření vzorku z operační rány,
jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de site non spécifié mikroskopické vyšetření vzorku z neurčeného
místa, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du foie, des voies biliaires et
du pancréas mikroskopické vyšetření
vzorku z jater, žlučových cest a slinivky,
jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du péritoine et du rétropéritoine mikroskopické vyšetření vzorku
z pobřišnice a retroperitoneální oblasti, jiné
mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du rein, de l'uretère, du tissu périrénal et périurétéral mikroskopické vyšetření vzorku z ledvin, močovodu,
perirenální a periureterální tkáně, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du système musculosquelettique et de liquide d'articulation
mikroskopické vyšetření vzorku
z muskuloskeletálního systému a kloubní
tekutiny, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du système nerveux et du
liquide céphalo-rachidien mikroskopické

Autre enlèvement de matériel du tronc odstranění jiného zařízení z trupu
Autre enlèvement de matériel thérapeutique odstranění jiného terapeutického zařízení
Autre enrichissement en oxygène obohacení kyslíkem
Autre entérostomie enterostomie
Autre entretien et évaluation psychiatrique psychiatrický rozhovor
a vyhodnocení
Autre énucléation de globe oculaire
enukleace oka
Autre envoi pour réhabilitation psychologique doporučení na psychologickou rehabilitaci
Autre épilation de paupière epilace očního
víčka
Autre étude de fonction radioisotopique
radioizotopová funkční studie
Autre évaluation et test psychologique
psychologické vyhodnocení a testování
Autre éviscération de globe oculaire eviscerace oční koule
Autre examen de trouble du sommeil jiné
funkční testy poruch spánku
Autre examen microscopique de
prélèvement d'autre site spécifié mikroskopické vyšetření vzorku z jiného místa,
jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de glande endocrine, non
classé ailleurs jiné mikroskopické vyšetření vzorku z endokrinní žlázy, jinde neurčené, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de la rate et de la moelle osseuse mikroskopické vyšetření vzorku ze
sleziny a kostní dřeně, jiné mikroskopické
vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de la trachée, des bronches,
de la plèvre, du poumon et autre
prélèvement thoracique et expectoration
mikroskopické vyšetření vzorku
z průdušky průdušnice, pohrudnice, plic
a jiné hrudní vzorky a ze sputa, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement de la vessie, de l'urètre, de
la prostate, de la vésicule séminale, du
tissu périvésical, d'urine et de sperme
mikroskopické vyšetření vzorku
z měchýře, močové trubice, prostaty, se-
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vyšetření vzorku z nervového systému
a míšního moku, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du tractus digestif inférieur
et matières fécales mikroskopické vyšetření vzorku z horního části zažívacího traktu a z zvratků, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du tractus gastro-intestinal
supérieur et produit de vomissement mikroskopické vyšetření vzorku z horního
části zažívacího traktu a z zvratků, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique de
prélèvement du tractus génital féminin
mikroskopické vyšetření vzorku
z ženských pohlavních orgánů, jiné mikroskopické vyšetření
Autre examen microscopique du sang mikroskopické vyšetření krve, jiné mikroskopické vyšetření
Autre excision articulaire, autre site spécifié jiná excize kloubu, jiné určené lokalizace
Autre excision articulaire, ceinture scapulaire et épaule jiná excize kloubu, rameno
Autre excision articulaire, coude jiná excize kloubu, loket
Autre excision articulaire, genou jiná excize kloubu, koleno
Autre excision articulaire, hanche jiná excize kloubu, kyčel
Autre excision articulaire, cheville jiná excize kloubu, kotník
Autre excision articulaire, main et doigt jiná excize kloubu ruky a prstů ruky
Autre excision articulaire, pied et orteil jiná excize kloubu nohy a prstů nohy
Autre excision articulaire, poignet jiná excize kloubu, zápěstí
Autre excision articulaire, site non spécifié
jiná excize kloubu, neurčené místo
Autre excision d'artères abdominales jiná
excize cév, břišní tepny
Autre excision d'artères de membre inférieur jiná excize cév, tepny dolních končetin
Autre excision d'autre vaisseaux thoraciques jiná excize cév, hrudní cévy
Autre excision de ganglion de nerf crânien
ou périphérique kraniální nebo periferní
gangliektomie

Autre excision de la bouche excize úst
Autre excision de la plèvre excize pohrudnice
Autre excision de l'aorte jiné excize cévy,
břišní aorta
Autre excision de lésion de glande salivaire
excize léze slinné žlázy
Autre excision de lésion ou de tissu de la
lèvre excize léze nebo tkáně jícnu
Autre excision de l'oreille externe excize
zevního ucha
Autre excision de l'oreille moyenne excize
středního ucha
Autre excision de ptérygion jiná excize pterygia
Autre excision de tendon de la main tenoektomie ruky
Autre excision de tissu mou excize měkké
tkáně
Autre excision de tissu mou de la main excize měkké tkáně ruky
Autre excision de tissu périanal excize perianální tkáně
Autre excision de vaisseau, site non précisé
jiná excize cévy, neurčené místo
Autre excision de vaisseaux de la tête et du
cou jiná excize cév, jiné cévy hlavy a krku
Autre excision de vaisseaux de membre
supérieur jiná excize cév, cévy horních
končetin
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
jiná excize cév, nitrolebeční cévy
Autre excision de veines abdominales jiná
excize cév, břišní žíly
Autre excision de veines de membre inférieur jiná excize cév, žíly dolních končetin
Autre excision du cholédoque excize vývodu
Autre excision locale de lésion du duodénum lokální excize léze dvanáctníku
Autre excision ou avulsion de nerfs crânien et périphérique excize nebo avulze
hlavových a periferních nervů
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissu de bronche lokální excize nebo
destrukce léze nebo tkáně průdušky
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissu du col utérin excize nebo destrukce léze nebo tkáně děložního krčku
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissu du larynx jiná excize nebo destrukce léze nebo tkáně hrtanu
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissu du pancréas (parenchyme) ou
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du canal pancréatique excize nebo destrukce léze nebo tkáně slinivky nebo slinivkového vývodu
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissu du pharynx excize nebo destrukce léze nebo tkáně hltanu
Autre excision ou destruction de lésion ou
de tissus du cerveau excize nebo destrukce léze nebo tkáně mozku
Autre excision ou destruction de lésion
utérine excize nebo destrukce léze dělohy
Autre excision ou destruction de l'utérus et
des structures de soutien excize nebo destrukce dělohy a přilehlých struktur
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, autre site spécifié jiná
lokální excize nebo destrukce léze kloubu,
jiné určené místo
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, ceinture scapulaire et
épaule jiná lokální excize nebo destrukce
léze kloubu, rameno
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, coude jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu, loket
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, genou jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu, koleno
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, hanche jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu, kyčel
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, cheville jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu, kotník
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, main et doigt jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu,
ruka a prsty
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, pied et orteil jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu,
noha a prsty
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, poignet jiná lokální excize nebo destrukce léze kloubu, zápěstí
Autre excision ou destruction locale de
lésion articulaire, site non spécifié jiná
lokální excize nebo destrukce léze kloubu,
neurčené místo
Autre excision ou destruction locale de
lésion ou de tissu cutané ou sous-cutané
lokální excize nebo destrukce léze nebo
tkáně kůže a podkožní tkáně

Autre excision ou destruction locale de
lésion ou de tissu de l'anus lokální excize
nebo destrukce léze nebo tkáně řiti
Autre excision ou destruction locale de
lésion ou de tissu de l'urètre lokální excize nebo destrukce léze nebo tkáně močové
trubice
Autre excision ou destruction locale de
lésion ou de tissu de poumon lokální excize nebo destrukce léze nebo tkáně plic
Autre excision ou destruction locale de
lésion ou tissu du rein lokální destrukce
nebo excize léze nebo tkáně ledvin
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire lokální excize nebo destrukce vaječníku
Autre excision ou destruction locale de l'ovaire par laparoscopie laparoskopická lokální excize nebo destrukce vaječníku
Autre excision ou destruction locale de
vulve et périnée lokální excize nebo destrukce vulvy a hráze
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical transuretrální excize nebo destrukce léze nebo tkáně močového měchýře
Autre excision partielle du gros intestin jiná a neurčená částečná excize tlustého
střeva
Autre excision partielle du thymus částečná excize brzlíku
Autre excision tendineuse ou de gaine tendineuse tenonektomie
Autre excision totale du thymus úplná excize brzlíku
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation d'orteil excize, fúze a oprava
prstů nohy
Autre exentération d'orbite exenterace očnice
Autre exostosectomie d'hallux valgus bunionektomie
Autre exostosectomie d'hallux valgus et
correction des tissus mous bunionektomie
s opravou měkké tkáně
Autre exploration et décompression des
structures du canal rachidien vyšetření
a dekomprese míšního kanálku
Autre extraction de cataracte extrakce katarakty
Autre extraction dentaire chirurgicale extrakce zubu kleštěmi
Autre extraction extracapsulaire de
cristallin extrakapsulární extrakce čoček
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Autre changement de longueur de muscle
ou tendon de main změna délky šlachy
nebo svalu ruky
Autre chirurgie assistée par ordinateur
počítačem podporovaná chirurgie
Autre chirurgie de reconstruction de la
cornée rekonstrukční a refraktivní chirurgie na rohovce
Autre chirurgie orthognathique de la
mandibule ortognantní chirurgie čelisti
Autre choc électrique cardiaque elektrický
protišok srdce
Autre cholangiographie cholangiogram
Autre cholécystectomie partielle částečná
cholecystektomie
Autre cholécystostomie cholecystostomie
Autre cholécystotomie cholecystotomie
Autre chordotomie chordotomie
Autre iléostomie permanente ileostomie
(trvalá)
Autre imagerie par résonance magnétique
peropératoire intraoperativní zobrazení
nukleární magnetická rezonance
Autre immobilisation, compression et soin
de plaie imobilizace, tlak a pozornost na
zranění
Autre implantation ou remplacement de
prothèse cochléaire, SAP implantace nebo výměna kochleární prostetické pomůcky, jinde neurčená
Autre incision avec drainage de peau et de
tissu sous-cutané incize s drenáží kůže
a podkožní tkáně
Autre incision de la conjonctive jiná incize
spojivky
Autre incision de la plèvre incize pohrudnice
Autre incision de la vulve et du périnée incize vulvy a hráze
Autre incision de l'anus incize řiti
Autre incision de l'intestin grêle fixace tenkého střeva
Autre incision de l'oesophage incize jícnu
Autre incision de l'oreille externe incize
vnějšího ucha
Autre incision de nerfs crânien et périphérique excize hlavových a periferních nervů
Autre incision de paupière incize očního
víčka
Autre incision de peau et de tissu souscutané incize kůže a podkožní tkáně
Autre incision de tissu mou incize měkké
tkáně

Autre extraction intracapsulaire de cristallin extrakapsulární extrakce čoček
Autre extraction par ventouse vakuová extrakce
Autre extraction partielle du siège částečná
extrakce hýždí
Autre extraction totale du siège úplná extrakce hýždí
Autre fasciectomie fasciektomie
Autre fasciectomie de la main fasciektomie
ruky
Autre fistulisation externe de l'oesophage
externí fistulizace jícnu
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie jiná fistulizace bělimy s iridektomií
Autre fixation de l'intestin grêle fixace tenkého střeva
Autre fixation du gros intestin fixace tlustého střeva
Autre forceps haut operace velkými kleštěmi
Autre forceps moyen operace středními
kleštěmi
Autre gastrectomie partielle otevřená a jiná
částečná gastrektomie
Autre gastrectomie totale úplná gastrektomie
Autre gastro-entérostomie jiná gastroenterostomie bez gastrektomie
Autre gastroscopie gastroskopie
Autre gastrostomie gastrostomie
Autre glossotomie glosotomie
Autre greffe de cornée transplantát rohovky
Autre greffe de l'oesophage štěp jícnu
Autre greffe de peau à la main štěp kůže do
ruky
Autre greffe de peau de la bouche et de la
lèvre štěp kůže do rtu a úst
Autre greffe de peau sur un autre site štěp
kůže do jiných míst
Autre greffe libre de la conjonctive volný
štěp spojivky
Autre greffe rénale transplantace ledvin
Autre herniorraphie crurale, bilatérale
oboustranná stehenní herniorafie
Autre herniorraphie crurale, unilatérale
jednostranná stehenní herniorafie
Autre herniorraphie ombilicale otevřená
pupeční herniorafie
Autre hydrothérapie vodoléčba
Autre changement de longueur de muscle
ou de tendon změna délky šlachy nebo
svalu ruky

12

Autre incision de tissu mou de la main incize měkké tkáně ruky
Autre incision de tissu périanal incize perianální tkáně
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral incize perianální nebo periureterální tkáně
Autre incision de tissu périvésical incize
perivesikální tkáně
Autre incision des voies lacrymales jiná incize slzných cest
Autre incision d'os de la face excize obličejové kosti
Autre incision du cerveau incize mozku
Autre incision du champ thyroïdien incize
štítného pole
Autre incision du larynx et de la trachée
incize hrtanu a průdušnice
Autre incision du thymus incize brzlíku
Autre incision osseuse sans section, autre
site spécifié, sauf os de la face jiná incize
kosti bez rozdělení, jiná kost
Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et sternum jiná
incize kosti bez rozdělení, lopatka, klíční
kost a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Autre incision osseuse sans section, fémur
jiná incize kosti bez rozdělení, stehenní
kost
Autre incision osseuse sans section, humérus jiná incize kosti bez rozdělení, pažní
kost
Autre incision osseuse sans section, os du
carpe et du métacarpe jiná incize kosti
bez rozdělení, kosti zápěstí a záprstní
Autre incision osseuse sans section, os du
tarse et du métatarse jiná incize kosti bez
rozdělení, kosti nártní a zánártní
Autre incision osseuse sans section, radius
et cubitus jiná incize kosti bez rozdělení,
kost vřetenní a loketní
Autre incision osseuse sans section, rotule
jiná incize kosti bez rozdělení, čéška
Autre incision osseuse sans section, site
non précisé jiná incize kosti bez rozdělení,
neurčené místo
Autre incision osseuse sans section, tibia et
péroné jiná incize kosti bez rozdělení, kost
holenní a lýtková
Autre incision, excision et destruction de
l'oreille interne incize, excize a destrukce
vnitřního ucha
Autre induction chirurgicale du travail
chirurgická indukce (porodu)

Autre injection dans un nerf ou un ganglion sympathique injekce do sympatetického nervu nebo ganglia
Autre injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous
de la main injekce lokálně působící terapeutické látky do měkké tkáně ruky
Autre injection de substance thérapeutique dans le foie injekce léčebné látky do
jater
Autre injection de substance thérapeutique dans le rein injekce léčebné látky do
ledviny
Autre instillation génito-urinaire genitourinární instilace
Autre intubation du tractus respiratoire
intubace dýchacích cest
Autre investigation non-opératoire du
système génito-urinaire jiné neoperativní
diagnostická měření močopohlavního systému
Autre investigation respiratoire nonopératoire neoperativní dechová měření
Autre iridectomie iridektomie
Autre iridoplastie jiná iridoplastika
Autre iridotomie iridotomie
Autre irrigation de cathéter urinaire à
demeure irigace trvalého uretrálního katetru
Autre irrigation de plaie výplach rány
Autre irrigation de sonde naso-gastrique
irigace (naso-)gastrické trubice
Autre kératoplastie lamellaire lamelární
keratoplastika
Autre kératoplastie pénétrante penetrující
keratoplastika
Autre laparotomie laparotomie
Autre laryngectomie partielle částečná laryngektomie
Autre lavage de bronche et de trachée výplach průdušky a průdušnice
Autre lavement transanal transanální výplach
Autre ligature et écrasement bilatéral des
trompes de Fallope oboustranné podvázání a rozdrcení vejcovodů
Autre ligature et section bilatérale de
trompe de Fallope oboustranné podvázání
a rozdělení vejcovodů
Autre lobectomie pulmonaire jiná lobektomie plic
Autre lyse d'adhérences ou décompression
de nerf ou de ganglion périphérique jiná
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lýze adhezí nebo dekomprese periferních
nervů nebo ganglií
Autre lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales lýza perirenálních nebo periureterálních adhezí
Autre lyse d'adhérences péritonéales lýza
peritoneálních adhezí
Autre lyse d'adhérences périvésicales lýza
perivesikálních adhezí
Autre mammographie mamografie
Autre mammoplastie mamoplastika
Autre mandibulectomie totale úplná mandibulektomie
Autre manipulation de l'articulation temporo-mandibulaire manipulace
s temporomandibulárním kloubem
Autre manipulation de voies lacrymales jiná manipulace se slznými cestami
Autre mastectomie sous-cutanée bilatérale
oboustranná subkutánní mamektomie
Autre mastectomie sous-cutanée unilatérale jednostranná subkutánní mamektomie
Autre mastoïdectomie mastoidektomie
Autre mobilisation active aktivní muskuloskeletální cvičení
Autre Monitoring foetal, SAP monitoring
plodu
Autre myectomie myektomie
Autre myectomie de la main myektomie
ruky
Autre myringotomie jiná myringotomie
Autre néphrotomographie nefrotomogram
Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales jiná chirurgická okluze cév,
břišní tepny
Autre occlusion chirurgicale d'artères de
membre inférieur jiná chirurgická okluze
cév, tepny dolních končetin
Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux de la tête et du cou jiná chirurgická
okluze cév, jiné cévy hlavy a krku
Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques jiná chirurgická okluze
cév, hrudní cévy
Autre occlusion chirurgicale de l'aorte jiné
chirurgická okluze cévy, břišní aorta
Autre occlusion chirurgicale de vaisseau,
site non précisé jiná chirurgická okluze
cévy, neurčené místo
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux
de membre supérieur jiná chirurgická
okluze cév, cévy horních končetin

Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux
intracrâniens jiná chirurgická okluze cév,
nitrolebeční cévy
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales jiná chirurgická okluze cév,
břišní žíly
Autre occlusion chirurgicale de veines de
membre inférieur jiná chirurgická okluze
cév, žíly dolních končetin
Autre oesophagocolostomie antésternale
předhrudní ezofagoenterokolostomie
Autre oesophago-entérostomie antésternale předhrudní ezofagoenteroanastomóza
Autre oesophagoscopie esofagoskopie
Autre opération de conjonctive jiná operace spojivky
Autre opération de la cornée jiná operace
rohovky
Autre opération de la chaîne ossiculaire
operace řetězce středoušních kůstek
Autre opération de la moelle épinière et du
canal rachidien operace míšního kanálu
a struktur míšního kanálu
Autre opération de la sclérotique operace
bělimy
Autre opération de l'hypophyse operace
oblasti hypofýzy
Autre opération de l'oreille externe operace vnějšího ucha
Autre opération de nerf crânien et périphérique operace hlavových a periferních
nervů
Autre opération de trompe de Fallope operace vejcovodů
Autre opération des voies biliaires operace
žlučových cest
Autre opération du canal thoracique operace hrudního mízovodu
Autre opération du crâne, du cerveau et
des méninges cérébrales operace na lebce,
mozku a mozkových plenách
Autre opération du cul-de-sac operace na
Douglasově prostoru
Autre opération du nez operace nosu
Autre opération du pharynx jiná operace
hltanu
Autre opération du système lacrymal operace na slzném systému
Autre opération du thorax operace hrudního koše
Autre opération du vagin operace vaginy
Autre opération d'un seul muscle extraoculaire jiná operace jednoho extraokulárního svalu

14

Autre pancréatectomie partielle částečná
pankreatektomie
Autre pancréatotomie pankreatotomie
Autre parathyroïdectomie paratyroidektomie
Autre perfusion perfúze
Autre photothérapie fototerapie
Autre physiothérapie fyzická terapie
Autre plastie de nerf neuroplastika
Autre pneumographie péritonéale peritoneální pneumogram
Autre ponction crânienne kraniální punkce
Autre ponction d'artère punkce tepny
Autre ponction de veine punkce žíly
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique) periferní vaskulární shunt nebo
bypass
Autre pontage ou shunt vasculaire intraabdominal intraabdominální vaskulární
shunt nebo bypass
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique intratorakální vaskulární shunt
nebo bypass
Autre posture de correction jiná silová
oprava muskuloskeletální deformity
Autre prostatectomie prostatektomie
Autre prostatectomie transurétrale transuretrální prostatektomie
Autre pyloroplastie pyloroplastika
Autre radiographie (des os) du bassin et de
la hanche skeletální rentgen pánve a kyčle
Autre radiographie contrastée du cerveau
et du crâne kontrastní radiogram mozku
a lebky
Autre radiographie de la colonne rentgen
páteře
Autre radiographie de la colonne cervicale
rentgen krční páteře
Autre radiographie de la colonne dorsale
rentgen hrudní páteře
Autre radiographie de la colonne lombosacrée rentgen bedrokřížové páteře
Autre radiographie de la prostate et des
vésicules séminales rentgen prostaty
a semenných váčků
Autre radiographie de l'abdomen rentgen
břicha
Autre radiographie de l'intestin rentgen
střeva
Autre radiographie dentaire zubní rentgen
Autre radiographie d'épididyme et de vas
déférent rentgen chámovodu a nadvarlete

Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du
globe operace jednoho extraokulárního
svalu včetně dočasného odpojení z oční
koule
Autre opération d'urètre et tissu périurétral operace močové trubice a tkáně
okololežící
Autre opération lors de l'accouchement
operační vedení porodu
Autre opération orthodontique ortodontické operace
Autre opération plastique de la main plastická operace ruky
Autre orbitotomie orbitotomie
Autre ostectomie partielle, autre site spécifié, sauf os de la face jiná částečná ostektomie, jiná kost
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum jiná částečná osteotomie, lopatka, klíční kost a hrudní koš
(žebra a hrudní kost)
Autre ostectomie partielle, fémur jiná částečná ostektomie, kost stehenní
Autre ostectomie partielle, humérus jiná
částečná ostektomie, kost pažní
Autre ostectomie partielle, os du carpe et
du métacarpe jiná částečná osteotomie,
kosti zápěstí a záprstní
Autre ostectomie partielle, os du tarse et
du métatarse jiná částečná ostektomie
kosti zánártní a nártní
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus jiná částečná ostektomie kosti vřetenní
a loketní
Autre ostectomie partielle, rotule jiná částečná ostektomie, čéška
Autre ostectomie partielle, site non spécifié
jiná částečná ostektomie, neurčené místo
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné
jiná částečná ostektomie kostí holenní
a lýtkové
Autre ostectomie totale d'os de la face úplná ostektomie jiné obličejové kosti
Autre ostéoplastie crânienne kraniální osteoplastika
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site
spécifié, sauf os de la face klínová osteotomie, jiná kost
Autre ovariectomie sur ovaire restant odstranění zbývajícího vaječníku
Autre ovariectomie unilatérale jednostranná ooforektomie
Autre ovariotomie ooforotomie
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Autre reconstruction de paupière, épaisseur complète rekonstrukce očního víčka,
plná tloušťka
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle rekonstrukce očního víčka,
částečná tloušťka
Autre reconstruction du pouce rekonstrukce palce
Autre rectopexie proktopexie
Autre réduction fermée de fracture d'os de
la face uzavřená redukce zlomeniny obličejového skeletu
Autre réduction ouverte de fracture d'os
de la face otevřená redukce zlomeniny obličejového skeletu
Autre rééducation d'aveugle rehabilitace
pro nevidomé
Autre rééducation et thérapie de la parole
trénink řeči a léčba
Autre réfection de la paroi abdominale
oprava břišní stěny
Autre réimplantation de membre jiné opětovné uchycení končetiny
Autre réimplantation d'ovaire reimplantace
vaječníků
Autre remplacement de valve aortique
otevření a jiná náhrada aortální chlopně
Autre remplacement de valve mitrale otevření a jiná náhrada dvojcípé/mitrální
chlopně
Autre remplacement de valve pulmonaire
otevření a jiná náhrada plícnicové chlopně
Autre remplacement de valve tricuspide
otevření a jiná náhrada trojcípé chlopně
Autre remplacement non-opératoire neoperativní náhrada
Autre renforcement scléral jiné sklerální
posílení
Autre réparation (cure) de hernie plastika
kýly
Autre réparation (plastie) de trompe de
Fallope oprava vejcovodu
Autre réparation d'anévrisme oprava
aneurysmatu
Autre réparation d'articulation oprava
kloubu
Autre réparation de cordon spermatique
et d'épididyme oprava semenného provazce a nadvarlete
Autre réparation de décollement de la
rétine oprava odchlípení sítnice
Autre réparation de décollement de la
rétine par indentation sclérale deformace
bělimy

Autre radiographie des organes génitaux
féminins rentgen ženských pohlavních orgánů
Autre radiographie des organes génitaux
masculins rentgen mužských pohlavních
orgánů
Autre radiographie des tissus mous de la
paroi abdominale rentgen měkké tkáně
břišní stěny
Autre radiographie des tissus mous de la
paroi thoracique rentgen měkké tkáně
hrudní stěny
Autre radiographie des tissus mous de la
tête, face et cou rentgen měkké tkáně obličeje, hlavy a krku
Autre radiographie des tissus mous du
membre inférieur rentgen měkké tkáně
dolní končetiny
Autre radiographie des tissus mous du
membre supérieur rentgen měkké tkáně
horní končetiny
Autre radiographie des voies biliaires rentgen žlučových cest
Autre radiographie d'os de la face rentgen
obličejových kostí
Autre radiographie du crâne rentgen lebky
Autre radiographie du squelette skeletální
rentgen
Autre radiographie du système urinaire
rentgen močového systému
Autre radiographie du thorax rentgenové
vyšetření hrudníku
Autre radiographie du tractus digestif
rentgen trávicího traktu
Autre radiographie rétropéritonéale retroperitoneální rentgen
Autre radiographie tubaire et utérine rentgen vejcovodů a dělohy
Autre radiographie, SAP rentgen, jiný
a neurčený
Autre reconstruction d'autre os de la face
rekonstrukce obličejové kosti
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival operace na spojkovém Douglasově prostoru
Autre reconstruction de la mandibule rekonstrukce dolní čelisti
Autre reconstruction de l'urètre rekonstrukce močové trubice
Autre reconstruction de paupière avec
lambeau ou greffe rekonstrukce očního
víčka s laloky a štěpy
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Autre réparation de staphylome scléral jiná uzávěra sklerálního stafylomu
Autre réparation de testicule oprava varlete
Autre réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe oculaire oprava zranění
oční koule nebo očnice
Autre réparation de vaisseau oprava cév
Autre réparation d'entropion et d'ectropion oprava vychlípení víčka nebo ektropia
Autre réparation des ligaments croisés
oprava křížového vazu
Autre réparation d'incontinence urinaire
de stress oprava stresové inkontinence
močového měchýře
Autre réparation d'orifice cervical interne
oprava vnitřní děložní branky
Autre réparation d'os de la face oprava obličejové kosti
Autre réparation d'ovaire oprava vaječníku
Autre réparation du canal déférent et d'épididyme oprava chámovodu a nadvarlete
Autre réparation du coeur et du péricarde
oprava srdce a osrdečníku
Autre réparation du col utérin oprava děložního krčku
Autre réparation du coude oprava lokte
Autre réparation du diaphragme oprava
bránice
Autre réparation du foie oprava jater
Autre réparation du genou oprava kolene
Autre réparation du larynx oprava hrtanu
Autre réparation du mésentère oprava
okruží
Autre réparation du pancréas oprava slinivky
Autre réparation du pénis oprava penisu
Autre réparation du péritoine oprava pobřišnice
Autre réparation du pharynx jiná plastika
faryngu
Autre réparation du rectum oprava konečníku
Autre réparation du sphincter anal oprava
análního svěrače
Autre réparation du vagin oprava vaginy
Autre réparation et opération plastique de
canal ou de glande salivaire oprava
a plastická operace slinných žláz nebo vývodu
Autre réparation et opération plastique du
nez oprava a plastická operace nosu
Autre réparation et reconstruction de
peau et de tissu sous-cutané oprava
a rekonstrukce kůže a podkožní tkáně

Autre réparation de déchirure de la rétine
oprava trhliny sítnice
Autre réparation de hernie diaphragmatique par voie thoracique, SAP oprava
brániční kýly, hrudní cestou, jinde neurčená
Autre réparation de la cornée oprava rohovky
Autre réparation de la cheville oprava kotníku
Autre réparation de la paroi thoracique
oprava hrudní stěny
Autre réparation de la vessie oprava močového měchýře
Autre réparation de la vulve et du périnée
oprava vulvy a hráze
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète oprava lacerace
očního víčka, plná tloušťka
Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle oprava lacerace
očního víčka, částečná tloušťka
Autre réparation de l'épaule oprava ramene
Autre réparation de l'épiploon oprava
předstěry
Autre réparation de l'estomac oprava žaludku
Autre réparation de ligament collatéral
oprava postranních vazů
Autre réparation de l'oesophage oprava
jícnu
Autre réparation de l'oreille moyenne
oprava středního ucha
Autre réparation de l'uretère oprava močovodu
Autre réparation de l'urètre oprava močové trubice
Autre réparation de l'utérus oprava dělohy
Autre réparation de l'utérus et des
structures de soutien oprava dělohy
a přilehlých struktur
Autre réparation de main, doigt et poignet
jiná oprava ruky, prstů a zápěstí
Autre réparation de méninges cérébrales
oprava mozkových plen
Autre réparation de paupière oprava očního víčka
Autre réparation de point lacrymal oprava
bodu
Autre réparation de rein oprava ledviny
Autre réparation de scrotum et de tunique
vaginale oprava šourku a varletnice
Autre réparation de sinus nasal oprava
nosní dutiny
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Autre réparation intestinale oprava střeva
Autre réparation non précisée de communication interauriculaire jiná
a nespecifikovaná oprava defektu atriového
a ventrikulárního septa
Autre réparation non précisée de communication interventriculaire jiná
a nespecifikovaná oprava defektu ventrikulárního septa
Autre réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non
précisée jiná a nespecifikovaná oprava vady nespecifikovaného srdečního septa
Autre réparation non précisée de défaut
des coussinets indocardiques (canal AV)
jiná a nespecifikovaná úprava perzistence
primitivního atrioventrikulárního kanálu
s anomáliemi chlopní
Autre réparation ou reconstruction du
mamelon, ou de l'aréole jiná oprava nebo
rekonstrukce bradavky
Autre réparation plastique de la bouche
plastická oprava úst
Autre réparation plastique de l'oreille externe plastická oprava vnějšího ucha
Autre réparation plastique du palais plastická oprava patra
Autre résection antérieure du rectum
přední resekce rekta
Autre résection de bronche excize průdušky
Autre résection du rectum resekce rekta
Autre résection du rectum avec abaissement du côlon resekce konečníku čisticí
šňůrou
Autre résection partielle d'intestin grêle
částečná resekce tenkého střeva
Autre résection pulmonaire excize plic
Autre restauration dentaire stomatologická
oprava
Autre revascularisation cardiaque srdeční
revaskularizaci
Autre revascularisation transmyocardique
transmyokardiální revaskularizaci
Autre révision après exentération de cavité
orbitaire revize exenterační dutiny
Autre révision après intervention vasculaire revize vaskulární procedury
Autre révision de cavité d'énucléation revize enukleačního důlku
Autre révision de stapédectomie revize po
stapedektomii
Autre révision de stoma artificiel du gros
intestin revize vyústění tlustého střeva

Autre rhinoplastie rhinoplastika
Autre rupture artificielle des membranes
protržení vaku blan
Autre salpingectomie partielle částečná
salpingektomie
Autre salpingo-ovariectomie unilatérale
jednostranná salpingooofrektomie
Autre salpingo-ovarioplastie salpingoooforoplastika
Autre scintigraphie de site de la tête sken
jiných míst hlavy
Autre section de tissu mou rozdělení měkkých tkání
Autre section de tissu mou de la main rozdělení měkkých tkání ruky
Autre section osseuse, autre site spécifié,
sauf os de la face jiné rozdělení kosti, jiná
kost
Autre section osseuse, clavicule, omoplate,
côtes et sternum jiná divize kosti lopatka,
klíční kost a hrudní koš (žebra a hrudní
kost)
Autre section osseuse, fémur jiné rozdělení
kosti, stehenní kost
Autre section osseuse, humérus jiné rozdělení kosti, kost pažní
Autre section osseuse, os du carpe et du
métacarpe jiná rozdělení kosti, kosti zápěstí a záprstní
Autre section osseuse, os du tarse et du
métatarse jiné oddělení kosti, zánártních
a nártních kostí
Autre section osseuse, radius et cubitus jiná rozdělení kosti, kost vřetenní a loketní
Autre section osseuse, rotule jiné rozdělení
kosti, čéška
Autre section osseuse, site non spécifié jiné
rozdělení kosti, neurčené místo
Autre section osseuse, tibia et péroné jiná
rozdělení kosti, kost holenní a lýtková
Autre septoplastie nasale septoplastika
Autre somatothérapie psychiatrique psychiatrická somatoterapie
Autre sphinctérotomie anale anální sfinkterektomie
Autre stapédectomie stapedektomie
Autre surrénalectomie partielle částečná
adrenalektomie
Autre suspension utérine děložní suspenze
Autre suture d'autre tendon de la main šití
jiné šlachy ruky
Autre suture de muscle ou de fascia šití
svalu nebo povázky
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Autre suture de paroi abdominale sutura
břišní stěny
Autre suture de tendon šití šlachy
Autre suture de tendon fléchisseur de la
main šití šlachy ohýbače ruky
Autre suture différée de plaie abdominale
granulante opožděné uzavření granulujícího břišního zranění
Autre suture simple de l'ovaire jednoduchý
šev vaječníků
Autre sympathectomie et excision de ganglion sympatektomie a ganglionektomie
Autre technique de fistulisation jiné sklérové fistulizační postupy
Autre technique destructive de la conjonctive destruktivní procedury na spojivce
Autre technique diagnostique concernant
le crâne diagnostické procedury na lebce
Autre technique diagnostique concernant
un muscle et un tendon extraoculaire diagnostické procedury na extraokulárních
svalech nebo šlachách
Autre technique non opératoire en relation
avec l'ouïe neoperativní procedury příbuzné sluchovým
Autre techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse,
l'épiphyse et le thymus diagnostické procedury na štítných a příštítných tělíscích,
šišince a brzlíku
Autre téléradiothérapie par particule radioactive teleradioterapie jiného částečného ozáření
Autre ténodèse de la main tenodéza ruky
Autre ténoplastie de la main tenoplastika
ruky
Autre ténotomie tenotomie
Autre test de fonction vestibulaire et auditive test vestibulárních a sluchových funkcí
Autre test d'effort cardiovasculaire kardiovaskulární zátěžový test
Autre test non opératoire de fonction neurologique neoperativní funkční jaterní testy
Autre thérapie de groupe skupinová terapie
Autre thérapie par drogue psychiatrique
psychiatrická protidrogová léčba
Autre thérapie par électrochoc elektrošoková terapie
Autre thermothérapie léčba teplem
Autre thyroïdectomie partielle částečná
thyroidektomie

Autre tomographie axiale computérisée
počítačová axiální tomografie
Autre tomographie de la tête tomografie
hlavy
Autre tomographie de l'abdomen břišní
tomografie
Autre tomographie du thorax tomografie
hrudníku
Autre traction cutanée de membre kožní
trakce končetin
Autre traction squelettique skeletální trakce
Autre traction vertébrale spinální trakce
Autre trachéostomie permanente tracheostomie (trvalá)
Autre traitement par manipulation ostéopathique spécifiée manipulativní léčba
kostních onemocnění
Autre transfert ou greffe de tendon de la
main přenos nebo transplantace šlachy ruky
Autre transfert ou lambeau musculaire de
la main přenos nebo transplantace svalu
ruky
Autre transfusion de sang total transfuze
plné krve
Autre transplantation hépatique transplantát jater
Autre transposition de muscle transpozice
svalu ruky
Autre transposition de muscle de la main
přenos nebo transpozice svalu ruky
Autre transposition de tendon transpozice
šlachy
Autre turbinectomie turbinektomie
Autre ultrason thérapeutique diagnostický
ultrazvuk
Autre ultrasonographie diagnostique diagnostický ultrazvuk
Autre urétroscopie uretroskopie
Autre vaccination et inoculation vakcinace
a očkování
Autre vagotomie sélective selektivní vagotomie
Autre vitrectomie mécanique mechanická
vitrektomie
Autres anastomoses des voies biliaires anastomóza žlučovodu
Autres destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation de type
non-spécifié destrukce chorioretinální léze
fotokoagulací neurčeného typu
Autres drainages ventriculaires ventrikulární shunt do extrakraniální dutiny
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Autres examens de l'ouïe, SAP vyšetření
sluchu
Autres exercices musculaires passifs pasivní muskuloskeletální cvičení
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l'ovaire laparoskopická
diagnostická procedura vaječníků
Autres interventions percutanées des voies
biliaires perkutánní procedura žlučových
cest
Autres interventions pour hémorroïdes
procedury na hemoroidech
Autres investigations non-opératoires neoperativní irigace a čištění
Autres mesures cardiaques et vasculaires
non-opératoires neoperativní diagnostická
měření srdce a cév
Autres opération des septa du coeur operace srdeční přepážky
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas operace slinivky
Autres opérations de bronche operace na
průdušce
Autres opérations de canal ou de glande
salivaire jiná operace slinné žlázy nebo
žlázy
Autres opérations de cordon spermatique,
épididyme et canal déférent operace semenného provazce, nadvarlete
a chámovodu
Autres opérations de glande lacrymale
operace na slzné žláze
Autres opérations de glande surrénale, de
nerf et vaisseaux surrénaliens operace na
nadledvinách, nervech a cévách
Autres opérations de glande thyroïde operace oblasti štítné žlázy
Autres opérations de glandes parathyroïdes operace oblasti příštítné žlázy
Autres opérations de glaucome glaukomové procedury
Autres opérations de la cavité buccale operace oblasti štítné žlázy
Autres opérations de la gencive operace
dásní
Autres opérations de la glande de Bartholin jiné operace bartolinské žlázy
Autres opérations de la chambre antérieure de l'oeil operace přední komory
Autres opérations de la langue jiná operace
jazyka
Autres opérations de la luette operace na
čípku

Autres opérations de la moelle osseuse operace kostní dřeně
Autres opérations de la prostate operace
prostaty
Autres opérations de la rate operace sleziny
Autres opérations de la région abdominale
operace oblasti břicha
Autres opérations de la trachée operace
průdušnice
Autres opérations de la vessie operace močového měchýře
Autres opérations de la vulve operace vulvy
Autres opérations de l'anus operace řiti
Autres opérations de l'appendice operace
apendixu
Autres opérations de l'épiphyse operace na
šišince
Autres opérations de l'estomac operace žaludku
Autres opérations de l'intestin operace
střev
Autres opérations de l'iris operace duhovky
Autres opérations de l'oesophage operace
jícnu
Autres opérations de l'orbite operace očnice
Autres opérations de l'oreille moyenne et
interne operace středního a vnitřního ucha
Autres opérations de l'uretère operace na
močovodu
Autres opérations de muscle, tendon et
fascia de la main operace svalu, šlachy
a povázky ruky
Autres opérations de muscle, tendon, fascia et bourse operace svalu, šlachy, povázky a burzy
Autres opérations de muscles et de tendons
extraoculaires operace na extraokulárních
svalech nebo šlachách
Autres opérations de nerf ou de ganglion
sympathique operace sympatetických nervů a ganglií
Autres opérations de paupière operace víčka
Autres opérations de peau et de tissu souscutané operace kůže a podkožní tkáně
Autres opérations de poumon operace plic
Autres opérations de rectum et du tissu
périrectal operace konečníku a tkáně ležící kolem konečníku
Autres opérations de rétine, choroïde et
chambre postérieure operace sítnice,
cévnatky, sklivce a zadní oční komory
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Autres opérations du système musculosquelettique operace muskuloskeletálního
systému
Autres opérations du système nerveux operace nervové soustavy
Autres opérations du système urinaire
operace močových cest
Autres opérations du testicule operace varlat
Autres opérations obstétricales porodní
operace
Autres opérations plastiques de fascia plastická operace povázky
Autres opérations plastiques de muscle
plastická operace svalu
Autres opérations plastiques de tendon
plastická operace šlachy
Autres opérations sur des muscles extraoculaires – deux ou plus – un ou deux yeux operace dvou nebo více extraokulárních
svalů, jednoho nebo obou očí
Autres opérations sur les dents stomatologická operace
Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de bronche oprava a plastická operace průdušky
Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de poumon oprava a plastická operace plic
Autres réparations et opérations plastiques de la langue oprava a plastická operace jazyka
Autres réparations et opérations plastiques de la trachée oprava a plastická
operace průdušnice
Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires oprava
a plastická operace struktur míšního kanálu
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf
os de la face jiná oprava nebo plastická
operace kosti, jiné kosti
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum jiná oprava nebo plastická
operace kosti lopatka, klíční kost a hrudní
koš (žebra a hrudní kost)
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur jiná oprava
a plastická operace kosti, kost stehenní
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus oprava
a plastická operace kosti, kost pažní

Autres opérations de scrotum et tunique
vaginale operace šourku a varletnice
Autres opérations de sinus nasal jiná operace nosních dutin
Autres opérations de structures lymphatiques operace lymfatických struktur
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical operace tkáně ležící kolem ledvin
nebo měchýře
Autres opérations de vaisseaux operace cév
Autres opérations des amygdales et des
végétations adénoïdes operace krčních
a nosních mandlí
Autres opérations des articulations operace
kloubních struktur
Autres opérations des organes génitaux
féminins operace ženských pohlavních orgánů
Autres opérations des os et des articulations de la face operace obličejových kostí
a kloubů
Autres opérations des structures de soutien de l'utérus operace podpůrných struktur dělohy
Autres opérations des valves du coeur operace srdečních chlopní
Autres opérations des vésicules séminales
operace semenných váčků
Autres opérations d'organe génital masculin operace mužských pohlavních orgánů
Autres opérations d'ovaire operace vaječníku
Autres opérations du col utérin et de l'utérus operace dělohy a děložního krčku
Autres opérations du corps ciliaire operace
řasnatého tělíska
Autres opérations du corps vitré operace
sklivce
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou prothèse operace na Douglasově
prostoru s štěpem nebo protézou
Autres opérations du diaphragme operace
bránice
Autres opérations du foie operace jater
Autres opérations du globe oculaire operace oční koule
Autres opérations du larynx operace hrtanu
Autres opérations du pénis operace penisu
Autres opérations du rein operace ledviny
Autres opérations du sein operace na prsou
Autres opérations du sphincter d'Oddi
operace na Oddiho svěrači
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Autres techniques diagnostiques concernant la rate diagnostická procedura sleziny
Autres techniques diagnostiques concernant la région abdominale diagnostická
procedura břišní oblasti
Autres techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré,
la chambre postérieure de l'oeil diagnostická procedura sítnice, cévnatky, sklivce
a zadní oční komory
Autres techniques diagnostiques concernant la trachée diagnostická procedura
průdušnice
Autres techniques diagnostiques concernant la vessie diagnostická procedura měchýře
Autres techniques diagnostiques concernant la vulve diagnostická procedura vulvy
Autres techniques diagnostiques concernant l'anus et le tissu périanal diagnostická procedura řiti a tkáně ležící kolem řitě
Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges cérébrales diagnostická procedura na mozku
a mozkových plenách
Autres techniques diagnostiques concernant le coeur et le péricarde diagnostická
procedura srdce a osrdečníku
Autres techniques diagnostiques concernant le col utérin diagnostická procedura
děložního krčku
Autres techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme
et le canal déférent diagnostická procedura semenného provazce, nadvarlete
a chámovodu
Autres techniques diagnostiques concernant le foetus et l'amnios diagnostická
procedura plodu a amnionu
Autres techniques diagnostiques concernant le foie diagnostická procedura jater
Autres techniques diagnostiques concernant le gros intestin diagnostická procedura tlustého střeva
Autres techniques diagnostiques concernant le larynx diagnostická procedura hrtanu
Autres techniques diagnostiques concernant le médiastin diagnostická procedura
mezihrudí

Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du métacarpe jiná oprava a plastická operace kosti,
kosti zápěstí a záprstní
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du métatarse jiná oprava nebo plastická operace
kosti, kosti nártní a zánártní
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et cubitus jiná
oprava a plastická operace kosti, kost vřetenní a loketní
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, rotule jiná oprava
a plastická operace kosti, čéška
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, site non spécifié oprava
a plastická operace kosti, neurčené místo
Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et péroné jiná oprava a plastická operace kosti, kost holenní
a lýtková
Autres techniques de diagnostic en médecine physique diagnostická fyzická terapie
Autres techniques diagnostiques concernant la cavité buccale diagnostická procedura ústní dutiny
Autres techniques diagnostiques concernant la conjonctive diagnostické procedury na spojivce
Autres techniques diagnostiques concernant la cornée diagnostická procedura na
rohovce
Autres techniques diagnostiques concernant la langue jiná diagnostická procedura
na jazyku
Autres techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le rachis diagnostické procedury míchy a struktur
míšního kanálu
Autres techniques diagnostiques concernant la moelle osseuse diagnostická procedura kostní dřeně
Autres techniques diagnostiques concernant la paupière diagnostická procedura
na očním víčku
Autres techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu sous-cutané diagnostická procedura kůže a podkožní tkáně
Autres techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu périprostatique diagnostická procedura na prostatě
a periprostatické tkání
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Autres techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux salivaires
diagnostická procedura slinných žláz
a vývodů
Autres techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et parathyroïdes diagnostické procedury na štítných
a příštítných tělíscích
Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et
bourses y compris de la main diagnostická procedura na svalech, šlachách, povázkách a burze, včetně ruky
Autres techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la face
diagnostická procedura obličejových kostí
a kloubů
Autres techniques diagnostiques concernant les poumons et les bronches jiná diagnostická procedura plic nebo průdušnice
Autres techniques diagnostiques concernant les structures lymphatiques diagnostická procedura lymfatických struktur
Autres techniques diagnostiques concernant les testicules diagnostická procedura
varlat
Autres techniques diagnostiques concernant les trompes de Fallope diagnostická
procedura vejcovodů
Autres techniques diagnostiques concernant les vaisseaux sanguins diagnostická
procedura krevních cév
Autres techniques diagnostiques concernant les vésicules séminales diagnostická
procedura semenných váčků
Autres techniques diagnostiques concernant les voies biliaires diagnostická procedura žlučových cest
Autres techniques diagnostiques concernant l'estomac diagnostická procedura žaludku
Autres techniques diagnostiques concernant l'intestin grêle diagnostická procedura tenkého střeva
Autres techniques diagnostiques concernant l'intestin, site non spécifié jiná diagnostická procedura střeva, jinde neurčená
Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la sclère, et la
chambre antérieure diagnostické procedury duhovky, řasnatého tělíska, bělimy
a přední očí komory

Autres techniques diagnostiques concernant le nez diagnostická procedura nosu
Autres techniques diagnostiques concernant le pancréas diagnostická procedura
slinivky
Autres techniques diagnostiques concernant le pénis diagnostická procedura penisu
Autres techniques diagnostiques concernant le pharynx diagnostická procedura
hltanu
Autres techniques diagnostiques concernant le rectum, le rectosigmoïde et le tissu périrectal diagnostická procedura konečníku, rektosigmoidea a tkáně ležící kolem konečníku
Autres techniques diagnostiques concernant le rein diagnostická procedura ledvin
Autres techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique vaginale
diagnostická procedura šourku a varletnice
Autres techniques diagnostiques concernant le sein diagnostická procedura prsou
Autres techniques diagnostiques concernant le sinus nasal diagnostická procedura
nosních dutin
Autres techniques diagnostiques concernant le système lacrymal diagnostické
procedury slzného systému
Autres techniques diagnostiques concernant le thorax, la plèvre et le diaphragme diagnostická procedura hrudní stěny,
pohrudnice a bránice
Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, périvésical et le
rétropéritoine jiná diagnostická procedura
perirenální tkáně, perivesikální tkáně
a retroperitonea
Autres techniques diagnostiques concernant le vagin et le cul-de-sac jiná diagnostická procedura vagině a vkleslině
mezi dělohou a konečníkem
Autres techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations
adénoïdes diagnostická procedura krčních
a nosních mandlí
Autres techniques diagnostiques concernant les articulations diagnostická procedura kloubních struktur
Autres techniques diagnostiques concernant les dents, la gencive et les alvéoles
diagnostická procedura na zubech, dásních
a zubních lůžkách
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Biopsie [percutanée] du cerveau, fermée [à
l'aiguille] uzavřená (perkutánní) biopsie
mozku (jehlou)
Biopsie anale biopsie řiti
Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique] uzavřená (endoskopická) biopsie průdušky
Biopsie bronchique ouverte endoskopická
biopsie průdušky
Biopsie d'alvéole dentaire biopsie lůžka
Biopsie d'amygdale et de végétations adénoïdes biopsie obojích mandlí
Biopsie d'articulation, autre site spécifié
biopsie kloubní struktury, jiné určené lokalizace
Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire
et épaule biopsie struktury kloubu ramene
Biopsie d'articulation, coude biopsie struktury kloubu loket
Biopsie d'articulation, genou biopsie struktury kloubu kolene
Biopsie d'articulation, hanche biopsie
struktury kloubu kyčle
Biopsie d'articulation, cheville biopsie
struktury kloubu kotníku
Biopsie d'articulation, main et doigt biopsie struktury kloubu ruky a prstů ruky
Biopsie d'articulation, pied et orteil biopsie
kloubu nohy a prstů nohy
Biopsie d'articulation, poignet biopsie
struktury kloubu zápěstí
Biopsie d'articulation, site non spécifié biopsie kloubní struktury, blíže neurčené lokalizace
Biopsie de cordon spermatique, épididyme, canal déférent biopsie semenného
provazce, nadvarlete a chámovodu
Biopsie de glande hypophyse, par voie non
précisée biopsie podvěsku mozkového,
transfrontální přístup
Biopsie de glande hypophyse, par voie sousfrontale biopsie podvěsku mozkového,
transfrontální přístup
Biopsie de glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale biopsie podvěsku
mozkového, transfrontální přístup
Biopsie de glande lacrymale biopsie slzné
žlázy
Biopsie de glande pinéale biopsie slinné
žlázy
Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
otevřená biopsie nadledvin

Autres techniques diagnostiques concernant l'oesophage diagnostická procedura
jícnu
Autres techniques diagnostiques concernant l'orbite et le globe oculaire diagnostická procedura očnice a oční koule
Autres techniques diagnostiques concernant l'oreille externe diagnostická procedura vnějšího ucha
Autres techniques diagnostiques concernant l'oreille moyenne et interne diagnostická procedura středního a vnitřního
ucha
Autres techniques diagnostiques concernant l'ovaire diagnostická procedura vaječníků
Autres techniques diagnostiques concernant l'uretère diagnostická procedura močovodu
Autres techniques diagnostiques concernant l'urètre et le tissu périurétral diagnostická procedura močové trubice
a tkáně okololežící
Autres techniques diagnostiques concernant l'utérus et les structures de soutien
diagnostická procedura dělohy a přilehlých
struktur
Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion crânien ou
périphérique diagnostické procedury na
kraniálních nebo periferních nervech
a gangliích
Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion sympathique diagnostické procedury sympatetických nervů a ganglií
Autres techniques diverses různé procedury
Autres techniques respiratoires respirační
postupy
Autres techniques secondaires après
énucléation de globe oculaire následné
procedura po odstranění oční koule
Avancement de tendon šití šlachy
Avancement d'un seul muscle extraoculaire postup vpřed jednoho extraokulárního
svalu
Biopsie [aspiration] [percutanée] fermée
de la rate uzavřená (perkutánní) (aspirační) biopsie sleziny
Biopsie [percutanée] de méninges cérébrales, fermée [à l'aiguille] uzavřená (perkutánní) (jehlová) biopsie mozkových plen
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Biopsie de moelle osseuse biopsie kostní
dřeně
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire biopsie extraokulárních svalů či šlach
Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique biopsie sympatetického nervu nebo
ganglia
Biopsie de paupière biopsie očního víčka
Biopsie de peau et de tissu sous-cutané biopsie kůže
Biopsie de poumon à ciel ouvert otevřená
biopsie plic
Biopsie de sinus nasal [par endoscopie] [à
l'aiguille], fermée uzavřená (perkutánní)
(jehlová) biopsie nosní dutiny
Biopsie de structure lymphatique biopsie
lymfatické struktury
Biopsie de testicule, ouverte otevřená biopsie varlete
Biopsie de tissu mou otevřená biopsie měkké tkáně
Biopsie de tissu périanal biopsie měkké
tkáně
Biopsie de tissu périrectal biopsie tkáně ležící kolem konečníku
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
biopsie tkáně ležící kolem ledvin nebo měchýře
Biopsie de tissu périurétral biopsie tkáně
ležící kolem močovodu
Biopsie de trompe de Fallope biopsie vejcovodu
Biopsie de vaisseau sanguin biopsie krevní
cévy
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
otevřená biopsie semenných váčků
Biopsie d'os de la face biopsie obličejové
kosti
Biopsie d'ovaire par laparoscopie laparoskopická biopsie vaječníků
Biopsie du cerveau à ciel ouvert otevřená
biopsie mozku
Biopsie du coeur biopsie srdce
Biopsie du crâne biopsie lebky
Biopsie du cul-de-sac biopsie Douglasova
prostoru
Biopsie du diaphragme biopsie bránice
Biopsie du foie par voie laparoscopique laparoskopická biopsie jater
Biopsie du foie par voie transjugulaire
transjugulární biopsie jater
Biopsie du larynx, fermée [endoscopique]
uzavřená (endoskopická) biopsie hrtanu

Biopsie de glande surrénale, fermée [percutanée] [à l'aiguille] uzavřená (perkutánní) (jehlová) biopsie nadledvin
Biopsie de la bouche, structure non précisée biopsie úst neurčená část
Biopsie de la conjonctive biopsie spojivky
Biopsie de la cornée biopsie rohovky
Biopsie de la gencive biopsie čelisti
Biopsie de la glande parathyroïde biopsie
příštítných tělísek
Biopsie de la glande thyroïde, fermée [percutanée] [à l'aiguille] uzavřená (perkutánní) (jehlová) biopsie štítných žláz
Biopsie de la glande thyroïde, ouverte otevřená biopsie štítné žlázy
Biopsie de la lèvre biopsie rtu
Biopsie de la luette et du voile du palais biopsie čípku a měkkého patra
Biopsie de la paroi abdominale ou de
l'ombilic biopsie břišní stěny nebo pupku
Biopsie de la paroi thoracique biopsie
hrudní stěny
Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique torakoskopická pleurální biopsie
Biopsie de la prostate, ouverte otevřená biopsie prostaty
Biopsie de la rate, ouverte otevřená biopsie
sleziny
Biopsie de la trachée, fermée [endoscopique] biopsie průdušnice
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires,
ouverte otevřená biopsie žlučníku nebo
žlučovodu
Biopsie de la vulve biopsie vulvy
Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert
otevřená biopsie tenkého střeva
Biopsie de l'iris biopsie duhovky
Biopsie de l'oesophage à ciel ouvert otevřená biopsie jícnu
Biopsie de l'orbite et du globe oculaire biopsie oční koule a očnice
Biopsie de l'oreille externe biopsie vnějšího
ucha
Biopsie de l'oreille moyenne et interne biopsie středního ucha
Biopsie de l'ovaire par aspiration aspirační
biopsie vaječníků
Biopsie de l'uretère, ouverte otevřená biopsie močovodu
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert uzavřená biopsie mozkových plen
Biopsie de moelle épinière et des méninges
rachidiennes biopsie míchy nebo míšních
plen
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Biopsie du médiastin, à ciel ouvert otevřená
mediastinální biopsie
Biopsie du nez biopsie nosu
Biopsie du palais osseux biopsie kostěného
patra
Biopsie du pénis biopsie penisu
Biopsie du péricarde biopsie osrdečníku
Biopsie du pharynx faryngeální biopsie
Biopsie du sac lacrymal biopsie slzného
váčku
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale biopsie šourku nebo varletnice
Biopsie du sein, ouverte otevřená biopsie
prsu
Biopsie du thymus biopsie brzlíku
Biopsie du tissu périprostatique biopsie
tkáně ležící kolem prostaty
Biopsie endocervicale endocervikální biopsie
Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée
uzavřená endoskopická biopsie močovodu
Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée]
du médiastin uzavřená (perkutánní) (jehlová) biopsie mezihrudí
Biopsie fermée [à l'aiguille] de glande salivaire uzavřená (jehlová) biopsie slinné
žlázy nebo žlázy
Biopsie fermée [à l'aiguille] de la langue
uzavřená (jehlou) biopsie jazyka
Biopsie fermée [endoscopique] de l'estomac uzavřená (endoskopická) biopsie žaludku
Biopsie fermée [endoscopique] de l'intestin
grêle uzavřená (endoskopická) biopsie
tenkého střeva
Biopsie fermée [endoscopique] du canal
pancréatique uzavřená (endoskopická) biopsie slinivkového vývodu
Biopsie fermée [endoscopique] du gros intestin uzavřená (endoskopická) biopsie
tlustého střeva
Biopsie fermée [endoscopique] du rectum
uzavřená (endoskopická) biopsie konečníku
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille]
de la prostate biopsie prostaty
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille]
de masse intra-abdominale uzavřená biopsie pobřišnice
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille]
de nerf et ganglion crânien ou périphérique uzavřená (perkutánní) (jehlová) biopsie mozkových nebo periferních nervů
nebo ganglií

Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille]
du foie uzavřená (perkutánní) biopsie jater
Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille]
du rein biopsie ledviny
Biopsie fermée [percutanée] [par aspiration] [à l'aiguille] du pancréas uzavřená
(perkutánní) biopsie slinivky (jehlou)
Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à
l'aiguille] biopsie varlete
Biopsie fermée [percutanée] des vésicules
séminales uzavřená (perkutánní) biopsie
semenných váčků
Biopsie fermée [transurétrale] de la vessie
uzavřená (transuretrální) biopsie měchýře
Biopsie fermée de l'oesophage [par voie
endoscopique] biopsie jícnu
Biopsie fermée de l'utérus biopsie endometria
Biopsie fermée des ligaments utérins uzavřená biopsie děložních vazů
Biopsie intestinale, site non spécifié střevní
biopsie
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os
de la face biopsie kosti, jiná kost
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes
et sternum jiná biopsie kosti lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Biopsie osseuse, fémur biopsie kosti, kost
stehenní
Biopsie osseuse, humérus biopsie kosti, kost
pažní
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe biopsie kosti zápěstní a záprstní
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse biopsie kosti nártní a zánártní
Biopsie osseuse, radius et cubitus biopsie
kosti vřetenní a loketní
Biopsie osseuse, rotule biopsie kosti, čéška
Biopsie osseuse, site non spécifié biopsie
kosti, blíže neurčené lokalizace
Biopsie osseuse, tibia et péroné biopsie kosti holenní a lýtkové
Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire otevřená biopsie slinné žlázy nebo
žlázy
Biopsie ouverte de la langue otevřená biopsie jazyka
Biopsie ouverte de la vessie otevřená biopsie močového měchýře
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
otevřená biopsie laryngu a trachey
Biopsie ouverte de l'estomac otevřená biopsie žaludku
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Canthotomie rozstřižení očního koutku
Canulation du canal pancréatique zavedení
kanyly do žlučovodu
Canulation du canal thoracique zavedení
kanyly do hrudního mízovodu
Cardiac mapping zobrazení srdce
Cardioplégie ochrnutí srdce
Cardiotomie kardiotomie
Cardioversion auriculaire síňová kardioverze
Cathétérisme artériel arteriální katetrizace
Cathétérisme cardiaque combiné, droit et
gauche kombinovaná pravá a levá srdeční
katetrizace
Cathétérisme cardiaque droit pravostranná
srdeční katetrizace
Cathétérisme cardiaque gauche levá srdeční katetrizace
Cathétérisme de l'uretère katetrizace močovodu
Cathétérisme de veine ombilicale katetrizace pupeční žíly
Cathétérisme veineux pour hémodialyse
žilní katetrizace kvůli renální dialýze
Cathétérisme veineux, NCA žilní katetrizace
Cautérisation d'hémorroïdes svorka
a kauterizace hemoroidů
Cautérisation turbinale par diathermie ou
cryochirurgie turbinektomie diatermií nebo kryochirurgií
Cerclage de l'anus řitní serkláž
Cerclage transabdominal du col utérin
transabdominální serkláž děložního krčku
Césarienne classique klasický císařský řez
Césarienne d'autre type spécifié císařský
řez neurčeného typu
Césarienne extrapéritonéale extraperitoneální císařský řez
Césarienne isthmique basse nízký cervikální císařský řez
Circoncision obřízka
Circulation extracorporelle pour chirurgie
cardiaque umělé srdce a plíce
Clippage d'anévrisme řez mozkového
aneurysmatu
Colectomie totale intraabdominale úplná
nitrobřišní kolektomie
Collection de sperme pour insémination
artificielle odběr spermatu na umělé
oplodnění
Colonoscopie kolonoskopie
Colostomie permanente kolostomie permanentní

Biopsie ouverte de l'utérus otevřená biopsie
dělohy
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien
ou périphérique otevřená biopsie mozkových nebo periferních nervů nebo ganglií
Biopsie ouverte de sinus nasal otevřená biopsie dutiny nosní
Biopsie ouverte des ligaments utérins otevřená biopsie děložních vazů
Biopsie ouverte du foie, chirurgicale otevřená biopsie jater
Biopsie ouverte du gros intestin otevřená
biopsie tlustého střeva
Biopsie ouverte du pancréas otevřená biopsie slinivky
Biopsie ouverte du rectum otevřená biopsie
konečníku
Biopsie ouverte du rein otevřená biopsie
ledviny
Biopsie percutanée de la vésicule ou des
voies biliaires perkutánní biopsie žlučníku
nebo žlučovodu
Biopsie percutanée de l'uretère, fermée
uzavřená perkutánní biopsie močovodu
Biopsie percutanée du sein [à l'aiguille],
fermée uzavřená biopsie prsou
Biopsie péritonéale biopsie pobřišnice
Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à
l'aiguille] uzavřená (perkutánní) (jehlová)
biopsie plic
Biopsie pulmonaire fermée par endoscopie
uzavřená (endoskopická) biopsie plic
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique torakoskopická plicní biopsie
Biopsie urétrale biopsie močové trubice
Biopsie vaginale vaginální biopsie
Blépharorraphie tarsorafie
Bourrage du canal auditif externe ucpávka
zevního zvukovodu
Bronchographie (endotrachéale) endotracheální bronchogram
Bronchoscopie [souple] par fibre optique
bronchoskopie optickým vláknem
Bronchoscopie par orifice artificiel bronchoskopie skrz umělé ústí
Bursectomie bursektomie
Bursectomie de la main bursektomie ruky
Bursotomie bursotomie
Bursotomie de la main bursotomie ruky
Bypass aorto-rénal aorto-renální bypass
Bypass artériel abdomino-coronarien břišní bypass koronární tepny
Bypass gastrique proximal vysoký žaludeční bypass

27

Colostomie temporaire kolostomie dočasná
Colostomie, SAP kolostomie, jinde neurčená
Confection de volet osseux crânien formace
laloku lebeční kosti
Congélation gastrique zmražení žaludku
Conisation du col utérin konizace děložního
krčku
Conjonctivocystorhinostomie konjunktivocystorinostomie
Conjonctivorhinostomie avec insertion de
tube ou de stent konjunktivocystorinostomie s vložením hadice nebo stentu
Conseil et instruction ophtalmologique
oftalmologické poradenství a instrukce
Construction du pénis konstrukce penisu
Construction vaginale vaginální konstrukce
Construction vaginale, avec greffon ou
prothèse oprava vaginy pomocí štěpu nebo
protézy
Consultation pour alcoolisme poradenství
v oblasti alkoholismu
Consultation pour toxicomanie poradenství
v oblasti toxikománie
Consultation, décrite comme étant limitée
konzultace, popsaná jako omezená
Consultation, SAP konzultace, nespecifikovaná jinde
Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) kontrola
automatického implantovatelného defibrilátoru/kardioverteru
Contrôle de stimulateur artificiel kontrola
činnosti umělého srdce
Contrôle d'épistaxis, par excision de
muqueuse nasale et greffe cutanée de
septum et de la paroi latérale du nez
kontrola krvácení z nosu excizí nosní sliznice a štěpem kůže z přepážky a boční
nosní stěny
Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère maxillaire kontrola krvácení z nosu (transantrálním) podvázáním
čelistní tepny
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère
carotide externe kontrola krvácení z nosu
podvázáním externí karotidy
Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères
ethmoïdales kontrola krvácení z nosu
podvázáním ethomoidáních tepen
Contrôle d'épistaxis, par tamponnement
nasal antérieur kontrola krvácení z nosu
zadní nosovou výplní

Contrôle d'épistaxis, par tamponnement
nasal postérieur (et antérieur) diagnostická procedura nosu
Contrôle d'épistaxis, SAP kontrola krvácení
z nosu
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire)
de la prostate cystografie pro kontrolu krvácení z prostaty
Contrôle d'hémorragie (post-opératoire)
de la vessie kontrola (pooperačního) krvácení z měchýře
Contrôle d'hémorragie anale, (postopératoire) kontrola (pooperačního) krvácení z řiti
Contrôle d'hémorragie après excision de
végétations adénoïdes et amygdalectomie kontrola krvácení po tonsilektomii
a adenoidektomii
Contrôle d'hémorragie après chirurgie
vasculaire kontrola krvácení po cévní chirurgii
Contrôle d'hémorragie, SAP kontrola krvácení, jinde neurčená
Contrôle endoscopique d'hémorragie
gastrique ou duodénale endoskopická
kontrola žaludečního nebo dvanáctníkového krvácení
Cordectomie chordektomie
Coréoplastie plastika zorničky
Correction de blépharoptose par autre
technique impliquant les muscles élévateurs oprava blefaroptózy jinou technikou
zvedacího svalu
Correction de blépharoptose par opération
de muscle frontal et soutien aponévrotique oprava blefaroptózy technikou obličejového závěsu čelního svalu
Correction de blépharoptose par résection
ou avancement de muscle releveur ou
d'aponévrose oprava blefaroptózy resekcí
nebo technikou zvedacího svalu nebo aponeurózou
Correction de blépharoptose selon la technique de muscle frontal avec suture
oprava blefaroptózy technikou čelního svalu se stehem
Correction de cicatrice rétractile ou de
bride cicatricielle relaxace jizvy nebo pavučinková kontraktura jizvy
Correction de défaut foetal oprava defektu
plodu
Correction de fente palatine korekce rozštěpu patra
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Cure d'orteil en marteau oprava kladívkového prstu
Cyclocryothérapie cyklokryoterapie
Cyclodialyse cyklodialýza
Cyclodiathermie cyklodiatermie
Cyclophotocoagulation cyklofotokoagulace
Cystectomie partielle částečná cystektomie
Cystectomie radicale radikální cystektomie
Cystométrogramme cystometrogram
Cystoscopie par un orifice artificiel (stomie) cystoskopie skrz umělé ústí
Cystostomie percutanée perkutánní cystostomie
Cysto-urétrographie rétrograde retrográdní
cystouretrogram
Cystourétropexie avec muscle releveur
operace zdvihače pro uretrovesikální suspenzi
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
cystourethroplastika a plastická oprava
hrdla měchýře
Dacryoadénectomie totale úplná dakryoadenektomie
Dacryocystographie contrastée kontrastní
dakryocystogram
Dacryocystorhinostomie dakryocystorinostomie
Débridement de blessure, infection ou
brûlure, sans excision ne-excizní očištění
rány od nečistot zranění, infekce nebo popáleniny
Débridement de fracture ouverte, autre os
spécifié, sauf os de la face vyčištění rány
místa otevřené zlomeniny, jiné určené místo
Débridement de fracture ouverte, fémur
vyčištění rány místa otevřené zlomeniny,
kost stehenní
Débridement de fracture ouverte, humérus vyčištění rány místa otevřené zlomeniny, kost pažní
Débridement de fracture ouverte, os du
carpe et du métacarpe očištění rány od
nečistot místa otevřené zlomeniny kosti
zápěstí a záprstní
Débridement de fracture ouverte, os du
tarse et du métatarse očištění rány od nečistot otevřené zlomeniny kosti zánártní
a nártní
Débridement de fracture ouverte, phalange de la main očištění rány od nečistot
místa otevřené zlomeniny článků prstů ruky

Correction de la jonction pyélo-urétérale
oprava ureteropelvického spojení
Correction de laxité du genou (Pentade du
genou) oprava kolene v pěti částech
Correction de point lacrymal éversé oprava
obráceného bodu
Correction de retour (connexion) veineux
pulmonaire anormal total úplná oprava
úplného anomálního návrat plicních žil
Correction de rétraction de paupière oprava otočeného víčka
Correction de syndactylie oprava srůstu
prstů
Correction chirurgicale d'oreille décollée
chirurgická oprava odstávajícího ucha
Correction chirurgicale d'utérus inversé
chirurgická oprava invertované dělohy
Correction totale de la tétralogie de Fallot
úplná oprava Fallotovy tetralogie
Correction totale de transposition de gros
vaisseaux, NCA úplná korekce transpozice
velkých cév
Correction totale de tronc artériel commun (truncus arteriosus) úplná oprava
truncus arteriosus
Création de communication septale intracardiaque tvorba defektu septa v srdci
Création de conduit entre oreillette et
artère pulmonaire vytvoření konduitu
mezi předsíní a plicní tepnou
Création de conduit entre ventricule droit
et artère pulmonaire zvětšení vyprazdňovacího traktu
Création de conduit entre ventricule
gauche et aorte vytvoření apikoaortického
shuntu
Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
vytvoření peritoneovaskulárního shuntu
Création d'un shunt pleuropéritonéal vytvoření pleuroperitoneálního shuntu
Création d'une fistule cutanéo-péritonéale
vytvoření kutaneoperitoneální píštěle
Cryothérapie de lésion de cornée kryoterapie korneální léze
Culdocentèse kuldocentéza
Culdoscopie kuldoskopie
Culdotomie kuldotomie
Cure de laparoschisis oprava gastroschízy
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie excize nebo korekce
Tailorova mozolu
Cure d'orteil en griffe oprava drápovitého
prstu nohy
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Désarticulation du genou disartikulace kolene
Désarticulation du poignet disartikulace zápěstí
Désintoxication combinée d'alcoolisme et
de toxicomanie kombinovaná toxifikace
a léčba alkoholové závislosti
Désintoxication d'alcoolisme detoxikace při
léčbě alkoholové závislosti
Désintoxication de toxicomanie detoxikace
při léčbě lékové závislosti
Désobstruction transurétrale de l'uretère
et du bassinet transuretrální odstranění
obstrukce z močovodu a ledvinné pánvičky
Destruction de lésion de la conjonctive destrukce léze spojivky
Destruction de lésion de la paupière destrukce léze očního víčka
Destruction de lésion de l'iris, non excisionnelle destrukce léze duhovky, bez excize
Destruction de lésion du col utérin par
cautérisation destrukce léze děložního
krčku kauterizací
Destruction de lésion du col utérin par
cryochirurgie destrukce léze děložního
krčku kryochirurgicky
Destruction de lésion du corps ciliaire, non
excisionnelle destrukce léze řasnatého tělíska, bez excize
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
cryothérapie zničení chorioretinální léze
kryoterapií
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
diathermie zničení chorioretinální léze diatermií
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
implant radioactif zničení chorioretinální
léze laserovou implantací zdroje záření
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation au laser zničení chorioretinální léze laserovou fotokoagulací
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation au xénon zničení chorioretinální léze fotokoagulací xenonovým
obloukem
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
radiothérapie zničení chorioretinální léze
ozařováním
Destruction de nerfs crânien et périphérique destrukce hlavových a periferních
nervů
Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie zničení hemoroidů kryoterapií

Débridement de fracture ouverte, phalange du pied očištění rány od nečistot místa
otevřené zlomeniny článků prstů nohy
Débridement de fracture ouverte, radius et
cubitus očištění rány od nečistot otevřené
zlomeniny kosti vřetenní a loketní
Débridement de fracture ouverte, site non
spécifié vyčištění rány místa otevřené zlomeniny, neurčené místo
Débridement de fracture ouverte, tibia et
péroné očištění rány od nečistot otevřené
zlomeniny kost holenní a lýtková
Débridement de plaie, infection ou
brûlure, par excision excizní očištění rány
od nečistot zranění, infekce nebo popáleniny
Débridement d'ongle, de matrice ou de
repli d'ongle očištění rány od nečistot nehtu, nehtového lůžka, nehtového záhybu
Décapsulation de rein dekapsulace ledvin
Décompression d'autre nerf crânien dekomprese kraniálního nervu
Décompression de la racine du nerf trijumeau dekomprese kořene trojklaného nervu
Décortication pulmonaire dekortikace plic
Décortication pulmonaire par voie thoracoscopique torakoskopická dekortikace
plic
Déférentographie kontrastní vasogram
Dénervation d'ovaire vaječníková denervace
Dénervation percutanée de facette perkutánní denervace fazety
Dénervation utérine paracervicale paracervikální děložní denervace
Dénudation dentaire expozice zubu
Dénudation veineuse redukce žil
Dérivation (shunt) sousarachnoïdo (lombo) – péritonéal spinální subarachnoidálně-peritoneální shunt
Dérivation (shunt) sousarachnoïdo (lombo)-urétéral spinální subarachnoidálněureterální shunt
Dérivation urinaire dans l'intestin urinární
diverze do střeva
Dermabrasion dermabraze
Désarticulation de la hanche disartikulace
kyčle
Désarticulation de la cheville disartikulace
kotníku
Désarticulation de l'épaule disartikulace
ramene
Désarticulation du coude disartikulace lokte
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Dilatation du rectum roztažení konečníku
Dilatation du sphincter anal roztažení řitního svěrače
Dilatation du sphincter d'Oddi spasmus
Oddiho svěrače
Dilatation endoscopique du pylore endoskopické rozšíření vrátníku
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement dilatace a kyretáž
po porodu nebo potratu
Dilatation et curetage utérin pour interruption de grossesse dilatace a kyretáž
pro ukončení těhotenství
Dilatation et manipulation d'orifice d'entérostomie dilatace a manipulace vyústěním enterostomie
Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet transuretrální balónkové rozšíření prostatické močové trubice
Discision de membrane secondaire [après
cataracte] discize sekundární membrány
(po kataraktě)
Dissection rétropéritonéale, SAP zapobřišnicová disekce, jinde neurčená
Dissection thoracique radicale radikální disekce hrudních struktur
Distension thérapeutique de la vessie terapeutická distenze močového měchýře
Diverticulectomie pharyngienne faryngeální divertikulektomie
Douche vaginale vyplachovač pochvy
Drainage d'abcès appendiculaire drenáž
apendikálního abscesu
Drainage de kyste du pancréas par cathéter drenáž pankreatické cysty katetrem
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique torakoskopická drenáž
pohrudniční dutiny
Drainage de la face et du plancher buccal
drenáž obličeje a spodiny dutiny ústní
Drainage interne de kyste pancréatique interní drenáž pankreatické cysty
Drainage lymphatique manipulativní léčba
kostních onemocnění k posunu tkáňových
kapalin
Drainage transurétral de la vessie transuretrální vyčištění prostaty
Drainage ventriculaire vers la cavité et les
organes abdominaux ventrikulární shunt
do břišní dutiny a orgánů
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique ventrikulární shunt do dutiny
hrudní

Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon destrukce bráničních nervů kvůli kolapsu plic
Destruction ou occlusion unilatérale de
trompe de Fallope jednostranná destrukce
nebo okluze vejcovodu
Destruction par cryochirurgie de lésion ou
de tissu rectal destrukce rektální léze nebo
tkáně kryochirurgicky
Destruction par laser de lésion ou de tissu
rectal destrukce rektální léze nebo tkáně
laserem
Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par microondes transuretrální destrukce tkáně prostaty
mikrovlnnou termoterapií
Détartrage, polissage et débridement de
dent čištění a leštění zubů, očištění rány od
nečistot
Détermination de la capacité vitale pulmonaire určení vitální kapacity
Détermination de status mental psychiatrique psychiatrické určení duševního
stavu
Détermination de status mental psychologique, SAP psychiatrické určení duševního
stavu, jinde neurčené
Dialyse péritonéale peritoneální dialýza
Diathermie terapie krátkovlnná
Dilatation bronchique dilatace průdušky
bronchoskopem
Dilatation de l'intestin rozšíření střeva
Dilatation de l'oesophage jícnová dilatace
Dilatation de l'urètre roztažení močové trubice
Dilatation de trompe de Fallope dilatace
vejcovodu
Dilatation de voie biliaire et ampoule de
Vater, par voie endoscopique endoskopické roztažení ampuly žlučových cest
Dilatation du canal cervical dilatace krčního kanálu
Dilatation du canal fronto-nasal dilatace
čelonosního kanálu
Dilatation du canal pancréatique, par voie
endoscopique endoskopické rozšíření slinivkového vývodu
Dilatation du col de la vessie dilatace krčku
močového měchýře
Dilatation du méat urétéral dilatace uretrálního meatu
Dilatation du pharynx roztažení hltanu
Dilatation du pylore par incision rozšíření
vrátníku incizí
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Endartériectomie d'artères de membre
inférieur endarterektomie, tepny dolní
končetiny
Endartériectomie d'autres vaisseaux de la
tête et du cou endarterektomie, cévy hlavy
a krku
Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques endarterektomie, jiné hrudní cévy
Endartériectomie de l'aorte endarterektomie aorty
Endartériectomie de vaisseaux de membre
supérieur endarterektomie, cévy horní
končetiny
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens endarterektomie, intrakraniální cévy
Endartériectomie, site non précisé endarterektomie, blíže neurčeného místa
Endoscopie (cystoscopie) de conduit iléal
endoskopie (cystoskopie) (looposkopie)
ileálního konduitu
Endoscopie de l'intestin grêle par orifice
artificiel endoskopie tenkého střeva skrz
umělé ústí
Endoscopie de l'intestin grêle transabdominale transabdominální endoskopie tenkého střeva
Endoscopie du gros intestin par orifice artificiel endoskopie tenkého střeva skrz
umělé ústí
Endoscopie transabdominale du gros intestin transabdominální endoskopie tlustého střeva
Enfouissement (insertion) du pavillon de la
trompe utérine dans la paroi utérine spálení řasení děložní stěny
Enlèvement d'autre matériel du système
urinaire odstranění jiného zařízení
z močové soustavy
Enlèvement d'autre matériel du thorax odstranění jiného zařízení z hrudníku
Enlèvement d'autre matériel du tractus
génital odstranění jiného zařízení
z pohlavního ústrojí
Enlèvement d'autre pessaire vaginal odstranění jiného děložního pesaru
Enlèvement de ballonnet gastrique odstranění žaludečního balonku
Enlèvement de cathéter(s) de cavité crânienne ou de tissu cérébral odstranění katetru z lebeční dutiny nebo tkáně
Enlèvement de corps étranger de la main,
sans incision odstranění cizího tělesa
z ruky bez incize

Drainage ventriculaire vers le système circulatoire ventrikulární shunt do oběhového systému
Drainage ventriculaire vers le système
urinaire ventrikulární shunt do močového
systému
Drainage ventriculaire vers les structures
de la tête et du cou ventrikulární shunt to
struktur hlavy a krku
Echange de transfusion výměnná transfúze
Echange plaquettaire léčebná trombocytaferéza
Echec dans l'utilisation de forceps neúspěšný klešťový porod
Échocardiographie intracardiaque (EIC)
nitrosrdeční echokardiografie
Elargissement de communication interauriculaire existante síňové vytvoření otvoru v přepážce
Electrocardiogramme EKG
Electrocardiogramme de rythme rytmusový elektrokardiogram
Electrocardiogramme du foetus (scalp)
EKG plodu
Electrocoagulation radicale de lésion ou de
tissu rectal radikální elektrokoagulace konečníkové léze nebo tkáně
Electrocochléographie elektrokochleografie
Electroencéphalogramme EEG
Electrolyse et autre épilation de peau elektrolýza a jiná epilace kůže
Electromyogramme de l'oeil [EMG] elektromyogram oka [emg]
Electromyogramme de sphincter urétral
elektromyogram svěrače močové trubice
Electromyographie elektromyografie
Electronystagmogramme [ENG] elektronystagmogram
Electro-oculographie [EOG] elektrookulogram
Electrorétinographie [ERG] elektroretinogram
Elévation de fragments osseux résultant de
fracture du crâne elevace fragmentů zlomeniny lebky
Elongation de peau du prépuce napínání
předkožky
Embolisation par cathéter d'hémorragie
gastrique ou duodénale transkatetrická
embolizace žaludečního nebo dvanáctníkového krvácení
Endartériectomie d'artères abdominales
endarterektomie, břišní tepny
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Enlèvement de suture du thorax odstranění
stehů z hrudníku
Enlèvement de suture du tronc, non classé
ailleurs odstranění stehů z trupu
Enlèvement de système d'assistance cardiaque odstranění externího zařízení na podporu srdeční činnosti
Enlèvement de tampon de dent odstranění
zubní výplně
Enlèvement de tampon de nez odstranění
nehtové výplně
Enlèvement de tampon de vagin ou de vulve odstranění vaginální nebo vulvární výplně
Enlèvement de tampon du tronc, non classé ailleurs odstranění stehů z trupu
Enlèvement de tube de gastrostomie odstranění gastrostomické trubičky
Enlèvement de tube de cholécystostomie
odstranění trubičky cholecystosomie
Enlèvement de tube de l'intestin grêle redukce trubičky z tenkého střeva
Enlèvement de tube de thoracotomie ou de
drainage pleural odstranění trubičky na
torakostomii nebo drénu pohrudniční dutiny
Enlèvement de tube du gros intestin et de
l'appendice odstranění trubičky z tlustého
střeva nebo apendixu
Enlèvement de tube ou de drain pancréatique odstranění slinivkové trubičky nebo
drénu
Enlèvement d'électrode sans remplacement odstranění vedení elektrody bez náhrady
Enlèvement des fils dentaires odstranění
zubních drátků
Enlèvement d'un implant artificiel de la
cornée odstranění implantovaného zařízení
z rohovky
Enlèvement endoscopique de dispositif(s)
ou substance(s) bronchique(s) endoskopické odstranění bronchiálních zařízení nebo látek
Enlèvement laparoscopique de dispositif(s)
de restriction gastrique laparoskopické
odstranění žaludečních omezovacích zařízení
Enlèvement magnétique de corps étranger
de la cornée magnetické odstranění zasazeného odstranění cizího tělesa z rohovky
Enlèvement mécanique d'épithélium de
cornée mechanické odstranění rohovkového epitelu

Enlèvement de corps étranger du membre
inférieur sauf du pied, sans incision odstranění cizího tělesa z dolní končetiny bez
incize, kromě nohy
Enlèvement de corps étranger du membre
supérieur sauf de la main, sans incision
odstranění cizího tělesa z horní končetiny
bez incize, kromě ruky
Enlèvement de diaphragme vaginal odstranění děložní membrány
Enlèvement de dispositif contraceptif intra-utérin odstranění nitroděložního tělíska
Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire odstranění T-trubičky, jiné trubičky žlučových cest, nebo ledvinové trubičky
Enlèvement de drain médiastinal odstranění mezihrudní drenáže
Enlèvement de matériel de drainage péritonéal odstranění drenážního zařízení pobřišnice
Enlèvement de matériel de drainage
rétropéritonéal odstranění retroperitoneální drenážního zařízení
Enlèvement de matériel externe d'immobilisation odstranění vnějšího imobilizačního
zařízení
Enlèvement de mèche intra-utérine odstranění nitroděložní výplně
Enlèvement de plaque crânienne odstranění
destičky lebky
Enlèvement de prothèse dentaire odstranění zubní protézy
Enlèvement de prothèse oculaire odstranění
endoprotézy oka
Enlèvement de rein artificiel odstranění
mechanické ledviny
Enlèvement de sonde de cystostomie odstranění cystostomie jícnu
Enlèvement de sonde de pyélostomie et de
néphrostomie odstranění pyelostomie
a nefrostomické trubičky
Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de
cathéter urétéral odstranění trubičky na
ureterostomii a ureterálního katetru
Enlèvement de sonde urétrale vytažení močového stentu
Enlèvement de spacer (ciment) odstranění
cementové výplně
Enlèvement de stimulateur urétéral
électronique odstranění elektronického
močovodového stimulátoru
Enlèvement de suture de la paroi abdominale odstranění stehů břišní stěny
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Etude d'adaptation à l'obscurité studie přizpůsobivosti na tmu
Etude de la fonction nasale studie nosních
funkcí
Etude de la motilité oculaire studie motility
očí
Etude de la vision des couleurs test barevného vidění
Etude de l'oeil par P32 et autre corps
marqué p32 a jiné binokulární okohybné
poruchy
Etude de l'oeil par rayons X rentgen oka
Etude de l'oeil par ultra-sons vyšetření oka
ultrazvukem
Etude du champ visuel studie zrakového
pole
Etudes de la densité minérale osseuse studium hustoty kostních minerálů
Evacuation d'autre hématome de la vulve
ou du vagin evakuace jiného hematomu
vulvy a vaginy
Evacuation d'hématome obstétrical incisionnel du périnée evakuace obstetrického
incizního hematomu hráze
Evacuation d'hémorroïdes thrombosées
evakuace trombotizovaných hemoroidů
Evacuation thérapeutique de la chambre
antérieure de l'oeil terapeutická evakuace
přední komory
Evaluation audiologique audiologické hodnocení
Evaluation de prothèse protetické zhodnocení
Evaluation d'orthèse protetické vyhodnocení
Evaluation fonctionnelle hodnocení funkcí
Evaluation psychiatrique à but d'internement psychiatrické závazné zhodnocení
Eviscération pelvienne pánevní eviscerace
Examen dentaire zubní vyšetření
Examen digital de l'utérus vyšetření dělohy
prsty
Examen digital d'orifice d'entérostomie
vyšetření ústí enterostomie prsty
Examen digital du rectum vyšetření konečníku pohmatem
Examen gynécologique gynekologické vyšetření
Examen manuel du sein ruční vyšetření
prsou
Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, culture mikroskopické vyšetření vzorku z jiného místa, kultura

Enlèvement non-opératoire de système
d'assistance cardiaque neopretaivní zařízení systému na podporu srdce
Enlèvement par incision de corps étranger
de la conjonctive odstranění usazeného cizího tělesa ze spojivky incizí
Enregistrement polysomnographique polysomnogram
Entraînement à la parole oesophagienne
jícnový trénink řeči
Entraînement au Braille ou au Moon trénink v Braillově nebo Moonově písmu
Entraînement pour l'aveugle avec chien
trénink v používání vodicích psů pro nevidomé
Enucléation de globe oculaire avec autre
implant simultané enukleace očí koule se
současným implantátem
Enucléation de globe oculaire avec implant
simultané dans la capsule de Tenon et
fixation des muscles enukleace oční koule
se současnou implantací do pouzdra šlachy
s přichycením svalů
Envoi pour psychothérapie doporučení na
psychoterapii
Envoi pour réhabilitation d'alcoolisme doporučení na rehabilitaci po alkoholismu
Envoi pour réhabilitation de toxicomanie
doporučení na rehabilitaci po toxikománii
Envoi pour réhabilitation professionnelle
doporučení na odbornou rehabilitaci
Envoi pour surveillance après traitement
psychiatrique doporučení na psychiatrickou následnou péči
Epididymectomie odstranění nadvarlete
Epididymographie kontrastní epididymogram
Epididymotomie epididymotomie
Epididymovasostomie epididymovasotomie
Epikératophakie epikeratofakie
Epilation cryochirurgicale de paupière
kryochirurgická epilace očního víčka
Epilation électrochirurgicale de paupière
elektrochirurgická epilace očního víčka
Episiotomie řez hráze v druhém stádiu porodu
Ergothérapie pracovní terapie
Erythrocytophérèse thérapeutique léčebná
erythrocytaferéza
Ethmoïdectomie vynětí čichové kosti
Ethmoïdotomie etmoidotomie
Etirement de fascia napínání povázky
Etirement musculaire ou tendineux napínání svalu nebo šlachy

34

Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, culture
mikroskopické vyšetření vzorku ze sleziny
a kostní dřeně, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, culture et
sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
ze sleziny a kostní dřeně, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, examen
bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku ze sleziny a kostní dřeně,
bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, frottis de
Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku ze sleziny
a kostní dřeně, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku ze
sleziny a kostní dřeně, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
la rate et de la moelle osseuse, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku ze sleziny a kostní dřeně, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, culture mikroskopické
vyšetření vzorku z průdušky průdušnice,
pohrudnice, plic a jiné hrudní vzorky a ze
sputa, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, culture et sensibilité
mikroskopické vyšetření vzorku
z průdušky průdušnice, pohrudnice, plic
a jiné hrudní vzorky a ze sputa, kultura
a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z průdušky průdušnice, pohrudnice,
plic a jiné hrudní vzorky a ze sputa, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, frottis de Papanicola-

Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, culture et sensibilité
mikroskopické vyšetření vzorku z jiného
místa, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z jiného místa, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée mikroskopické
vyšetření vzorku z jiného místa, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku z jiného místa,
parazitologie
Examen microscopique de prélèvement
d'autre site spécifié, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z jiného místa,
toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs,
culture mikroskopické vyšetření vzorku
z endokrinní žlázy, jinde neurčené, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs,
culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku z endokrinní žlázy, jinde neurčené, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs,
examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z endokrinní žlázy
určeného místa, jinde neurčené, bakteriální
stěr
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs,
frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku
z endokrinní žlázy určeného místa, jinde
neurčené, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs,
parasitologie mikroskopické vyšetření
vzorku z endokrinní žlázy, jinde neurčené,
parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
glande endocrine, non classé ailleurs, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku
z endokrinní žlázy, jinde neurčené, toxikologie
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roskopické vyšetření vzorku z měchýře,
močové trubice, prostaty, semenného váčku, perivesikální tkáně a moči a spermatu,
parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z měchýře, močové trubice, prostaty, semenného váčku,
perivesikální tkáně a moči a spermatu, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, culture mikroskopické vyšetření
vzorku oka, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, culture et sensibilité mikroskopické
vyšetření vzorku oka, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku oka, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, frottis de Papanicolaou, cytologie
enrobée mikroskopické vyšetření vzorku
oka buněčný blok a Papanicolauův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku oka, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
l'oeil, toxicologie mikroskopické vyšetření
vzorku oka, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,
culture mikroskopické vyšetření vzorku
z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,
culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,
examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z ucha, nosu, hrdla
nebo hrtanu, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,
frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku
z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,

ou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z průdušky průdušnice, pohrudnice, plic a jiné hrudní vzorky a ze
sputa, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku z průdušky průdušnice, pohrudnice, plic a jiné hrudní vzorky
a ze sputa, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
la trachée, des bronches, de la plèvre, du
poumon et autre prélèvement thoracique
et expectoration, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z průdušky průdušnice, pohrudnice, plic a jiné hrudní vzorky
a ze sputa, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, culture mikroskopické vyšetření vzorku z měchýře, močové
trubice, prostaty, semenného váčku, perivesikální tkáně a moči a spermatu, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z měchýře, močové trubice, prostaty, semenného váčku, perivesikální tkáně a moči
a spermatu, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z měchýře, močové trubice, prostaty, semenného váčku, perivesikální tkáně
a moči a spermatu, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z měchýře, močové
trubice, prostaty, semenného váčku, perivesikální tkáně a moči a spermatu, blok
buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la
vésicule séminale, du tissu périvésical,
d'urine et de sperme, parasitologie mik-
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skopické vyšetření vzorku z kůže a dalších
obalů, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, parasitologie
mikroskopické vyšetření vzorku z kůže
a dalších obalů, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, toxicologie
mikroskopické vyšetření vzorku z kůže
a dalších obalů, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, culture mikroskopické
vyšetření vzorku z operační rány, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, culture et sensibilité
mikroskopické vyšetření vzorku z operační
rány, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, examen bactériologique
direct mikroskopické vyšetření vzorku
z operační rány, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, frottis de Papanicolaou
et cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z operační rány, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku z operační rány, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
plaie opératoire, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z operační rány, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, culture mikroskopické
vyšetření vzorku z neurčeného místa, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, culture et sensibilité
mikroskopické vyšetření vzorku
z neurčeného místa, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, examen bactériologique
direct mikroskopické vyšetření vzorku
z neurčeného místa, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, frottis de Papanicolaou
et cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z neurčeného místa, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, parasitologie mikrosko-

parasitologie mikroskopické vyšetření
vzorku z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx,
toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z ucha, nosu, hrdla nebo hrtanu, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique, culture mikroskopické vyšetření vzorku
z lymfatické uzliny a lymfy, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření
vzorku z lymfatické uzliny a lymfy, kultura
a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique,
examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z lymfatické uzliny
a lymfy, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée
mikroskopické vyšetření vzorku
z lymfatické uzliny a lymfy, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku z lymfatické uzliny a lymfy, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
lymphe et de ganglion lymphatique, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku
z lymfatické uzliny a lymfy, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, culture mikroskopické vyšetření vzorku z kůže a dalších
obalů, kultura
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, culture et
sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z kůže a dalších obalů, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z kůže a dalších obalů, bakteriální
stěr
Examen microscopique de prélèvement de
peau et d'autre tégument, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée mikro-
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roskopické vyšetření vzorku z pobřišnice
a retroperitoneální oblasti, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku
z pobřišnice a retroperitoneální oblasti, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku
z pobřišnice a retroperitoneální oblasti, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, culture mikroskopické vyšetření vzorku z ledvin, močovodu, perirenální a periureterální tkáně, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku z ledvin, močovodu, perirenální a periureterální tkáně,
kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku
z ledvin, močovodu, perirenální
a periureterální tkáně, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, frottis de Papanicolaou et
cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z ledvin, močovodu, perirenální
a periureterální tkáně, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, parasitologie mikroskopické
vyšetření vzorku z ledvin, močovodu, perirenální a periureterální tkáně, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
rein, de l'uretère, du tissu périrénal et
périurétéral, toxicologie mikroskopické
vyšetření vzorku z ledvin, močovodu, perirenální a periureterální tkáně, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, culture mikroskopické vyšetření vzorku
z muskuloskeletálního systému a kloubní
tekutiny, kultura

pické vyšetření vzorku z neurčeného místa,
parazitologie
Examen microscopique de prélèvement de
site non spécifié, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z neurčeného místa,
toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
culture mikroskopické vyšetření vzorku
z jater, žlučových cest a slinivky, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku z jater, žlučových cest
a slinivky, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z jater, žlučových
cest a slinivky, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
frottis de Papanicolaou et cytologie
enrobée mikroskopické vyšetření vzorku
z jater, žlučových cest a slinivky, blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
parasitologie mikroskopické vyšetření
vzorku z jater, žlučových cest a slinivky,
parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
foie, des voies biliaires et du pancréas,
toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z jater, žlučových cest a slinivky, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, culture
mikroskopické vyšetření vzorku
z pobřišnice a retroperitoneální oblasti,
kultura
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, culture et
sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z pobřišnice a retroperitoneální oblasti,
kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, examen
bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z pobřišnice
a retroperitoneální oblasti, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
péritoine et du rétropéritoine, frottis de
Papanicolaou et cytologie enrobée mik-
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Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, parasitologie mikroskopické
vyšetření vzorku z nervového systému
a míšního moku, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z nervového systému
a míšního moku, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, culture mikroskopické vyšetření
vzorku z dolní části zažívacího traktu
a stolice, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, culture et sensibilité mikroskopické
vyšetření vzorku z dolní části zažívacího
traktu a stolice, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření vzorku z dolní části
zažívacího traktu a stolice, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, frottis de Papanicolaou, cytologie
enrobée mikroskopické vyšetření vzorku
z dolní části zažívacího traktu a stolice,
blok buněk a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku z dolní části zažívacího traktu
a stolice, kultura, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus digestif inférieur et matières fécales, toxicologie mikroskopické vyšetření
vzorku z dolní části zažívacího traktu
a stolice, kultura, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et
produit de vomissement, culture mikroskopické vyšetření vzorku z horního části
zažívacího traktu a z zvratků, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et
produit de vomissement, culture et
sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z horního části zažívacího traktu
a z zvratků, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et

Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z muskuloskeletálního systému a kloubní
tekutiny, kultura a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z muskuloskeletálního systému
a kloubní tekutiny, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z muskuloskeletálního
systému a kloubní tekutiny, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, parasitologie mikroskopické vyšetření vzorku
z muskuloskeletálního systému a kloubní
tekutiny, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
système musculo-squelettique et de
liquide d'articulation, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku
z muskuloskeletálního systému a kloubní
tekutiny, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, culture mikroskopické vyšetření vzorku z nervového systému a míšního
moku, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku z nervového
systému a míšního moku, kultura
a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, examen bactériologique direct
mikroskopické vyšetření vzorku
z nervového systému a míšního moku, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
système nerveux et du liquide céphalorachidien, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření
vzorku z nervového systému a míšního
moku, blok buněk a Papancolaouův nátěr
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Examen microscopique du sang, culture et
sensibilité mikroskopické vyšetření krve,
kultura a citlivost
Examen microscopique du sang, examen
bactériologique direct mikroskopické vyšetření krve, bakteriální stěr
Examen microscopique du sang, frottis de
Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření krve, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique du sang, parasitologie mikroskopické vyšetření krve, parazitologie
Examen microscopique du sang, toxicologie mikroskopické vyšetření krve, toxikologie
Examen oculaire complet úplné oční vyšetření
Examen oculaire étendu rozšířené oftalmologické laboratorní vyšetření
Examen oculaire limité omezené oční vyšetření
Examen oculaire sous anesthésie vyšetření
oka pod anestezií
Examen oculaire, SAP vyšetření sluchu,
jinde neurčená
Examen physique général celkové fyzické
vyšetření
Excision (prélèvement) de muscle ou de
fascia pour greffe excize svalu nebo povázky pro štěp
Excision (prélèvement) de tendon pour
greffe excize šlachy pro štěp
Excision autre et non spécifiée de lésion ou
de tissu du poumon ablace plicní léze nebo tkáně
Excision d'amygdale linguale excize jazykových mandlí
Excision d'anévrisme du coeur excize srdečního aneurysmatu
Excision d'autre canal biliaire excize jiného žlučovodu
Excision d'autre lésion mineure de paupière excize jiné menší léze očního víčka
Excision d'autre lésion ou tissu du cordon
spermatique et de l'épididyme excize jiné
léze nebo tkáně semenného provazce
a nadvarlete
Excision d'autres lésions de tissu mou de la
main kyretáž měkké tkáně ruky
Excision de canal cystique persistant excize zbytky cystického kanálku
Excision de disque intervertébral excize
meziobratlové ploténky

produit de vomissement, examen bactériologique direct mikroskopické vyšetření
vzorku z horního části zažívacího traktu
a z zvratků, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et
produit de vomissement, frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z horního části zažívacího traktu a z zvratků, blok buněk
a Papancolaouův nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et
produit de vomissement, parasitologie
mikroskopické vyšetření vzorku z horního
části zažívacího traktu a z zvratků, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus gastro-intestinal supérieur et
produit de vomissement, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z horního části zažívacího traktu a z zvratků, toxikologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, culture mikroskopické vyšetření vzorku z ženských pohlavních orgánů, kultura
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, culture et sensibilité mikroskopické vyšetření vzorku
z ženských pohlavních orgánů, kultura
a citlivost
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, examen bactériologique direct, y compris foetus et sac
ammiotique mikroskopické vyšetření
vzorku z ženských pohlavních orgánů, bakteriální stěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée mikroskopické vyšetření vzorku z ženských pohlavních orgánů, blok buněk a Papancolaouův
nátěr
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, parasitologie
mikroskopické vyšetření vzorku
z ženských pohlavních orgánů, parazitologie
Examen microscopique de prélèvement du
tractus génital féminin, toxicologie mikroskopické vyšetření vzorku z ženských
pohlavních orgánů, toxikologie
Examen microscopique du sang, culture
mikroskopické vyšetření krve, kultura
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Excision de lésion de l'iris excize léze duhovky
Excision de lésion de l'oeil, structure non
précisée excize léze oka, nespecifikováno
Excision de lésion de l'orbite excize léze
očnice
Excision de lésion de l'oreille moyenne excize léze středního ucha
Excision de lésion de muscle excize léze
svalu
Excision de lésion de muscle de la main excize léze svalu ruky
Excision de lésion de paupière, SAP vyšetření léze očního víčka
Excision de lésion dentaire d'un maxillaire
excize kostí léze čelisti
Excision de lésion des amygdales et des végétations adénoïdes excize léze obou
mandlí
Excision de lésion du corps ciliaire excize
léze řasnatého tělíska
Excision de lésion du segment antérieur de
l'oeil, SAP odstranění léze z předního
segmentu oka
Excision de lésion du sinus maxillaire,
abord selon Caldwell-Luc excize léze dutiny horní čelisti s Caldwell-Lucovým přístupem
Excision de lésion du sinus maxillaire, par
autre abord excize léze dutiny horní čelisti jiným přístupem
Excision de lésion majeure de paupière,
épaisseur partielle excize léze očního víčka, částečná tloušťka
Excision de lésion majeure de paupière,
épaisseur transfixiante excize větší léze
očního víčka, plná tloušťka
Excision de lésion ou de tissu de la gencive
excize léze nebo tkáně dásně
Excision de lésion ou de tissu de la rate excize léze nebo tkáně slezina
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme excize léze nebo tkáně bránice
Excision de lésion ou de tissu du poumon
par voie thoracoscopique torakoskopická
excize léze nebo tkáně plic
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive excize léze nebo tkáně spojivky
Excision de l'ouraque excize urachu
Excision de mamelon excize bradavky
Excision de membrane secondaire [après
cataracte] excize sekundární membrány
(po kataraktě)

Excision de ganglion de Gasser Gasserova
ganglionektomie
Excision de ganglion lymphatique axillaire
excize přídatné lymfatické uzliny
Excision de ganglion lymphatique cervical
profond excize hluboké krční lymfatické
uzliny
Excision de ganglion lymphatique inguinal
excize tříselní lymfatické uzliny
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne excize vnitřní prsní lymfatické uzliny
Excision de ganglion sphénopalatin klínopatrová ganglionektomie
Excision de ganglions lymphatiques régionaux excize mízní lymfatické uzliny
Excision de glande lacrymale, SAP excize
slzné žlázy
Excision de chalazion excize chalazionu
Excision de kyste de l'épididyme excize
cysty nadvarlete
Excision de kyste ou de sinus sacrococcygien excize pilonidální dutiny nebo
sinu
Excision de kyste ou de vestige de fente
branchiale excize branchiální štěrbiny nebo stopky
Excision de la luette excize čípku
Excision de lambeaux de peau périanale
excize perianální fibroma pendulans
Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque) excize vaterské ampule
Excision de l'anus excize řiti
Excision de l'épiglotte vynětí příklopky hrtanové
Excision de lésion crânienne excize léze
lebky
Excision de lésion d'autre tissu mou excize
léze jiné měkké tkáně
Excision de lésion de gaine tendineuse excize léze šlachové pochvy
Excision de lésion de glande lacrymale excize léze slzné žlázy
Excision de lésion de la gaine tendineuse
de la main excize léze šlachové pochvy
ruky
Excision de lésion de la glande surrénale
excize léze nadledviny
Excision de lésion de la thyroïde excize léze štítné žlázy
Excision de lésion de la tunique vaginale,
sauf hydrocèle excize léze varletnice jiná
než hydrokéla
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Excision d'os pour greffe, humérus excize
kosti pro štěp, kost pažní
Excision d'os pour greffe, os du carpe et
du métacarpe excize kosti pro štěp, kosti
zápěstí a záprstní
Excision d'os pour greffe, os du tarse et du
métatarse excize kosti pro štěp, kosti nártní a zánártní
Excision d'os pour greffe, radius et cubitus
excize kosti pro štěp, vřetení kosti a loketní
kosti
Excision d'os pour greffe, rotule excize
kosti pro štěp, kost čéška
Excision d'os pour greffe, site non spécifié
excize kosti pro štěp, neurčené místo
Excision d'os pour greffe, tibia et péroné
excize kosti pro štěp, kost holenní
a lýtková
Excision du canal ou du tractus thyréoglosse excize tyreoglosálního vývodu nebo
traktu
Excision du plexus choroïde choroidní
plexektomie
Excision du tissu périprostatique excize
tkáně ležící kolem prostaty
Excision d'un neurinome acoustique excize
akustického neuromu
Excision large de lésion de la lèvre široká
excize léze rtu
Excision locale d'autre lésion ou de tissu
de l'estomac lokální excize ostatní léze
nebo tkáně žaludku
Excision locale d'autre lésion ou tissu
oesophagien lokální excize ostatní léze
nebo tkáně jícnu
Excision locale de diverticule oesophagien
lokální excize divertiklu jícnu
Excision locale de lésion de la prostate lokální excize léze prostaty
Excision locale de lésion du sein lokální excize léze prsou
Excision locale de lésion ou de tissu d'os,
site non spécifié lokální excize léze nebo
tkáně kosti, neurčené místo
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
autre site, sauf os de la face lokální excize léze nebo tkáně kosti, jiná kost
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
clavicule, omoplate, côtes et sternum lokální excize léze nebo tkáně lopatka, klíční
kost a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
fémur lokální excize léze nebo tkáně kosti,
kost stehenní

Excision de muscle ou de fascia de la main
pour greffe (transfert) excize svalu, šlachy a povázky ruky pro štěp
Excision de peau pour greffe excize kůže
pro štěp
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée excize pterygia s rohovkovým štěpem
Excision de rate surnuméraire excize přídavné ledviny
Excision de restes amygdaliens excize přívěsku mandlí
Excision de sinus préauriculaire excize
preuarikulárního sinu
Excision de tendon de la main pour greffe
excize šlachy ruky pro štěp
Excision de thyroïde linguale excize jazykového tyreoidu
Excision de tissu mammaire ectopique excize extopické prsní tkáně
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale excize léze nebo tkáně mozkových
plen
Excision de tissu périrectal excize perirektální tkáně
Excision de tissu périrénal ou périvésical
excize tkáně ležící kolem ledvin nebo měchýře
Excision de tissu périurétral excize periuretrální tkáně
Excision de varicocèle et d'hydrocèle de
cordon spermatique excize varikokély
a hydrokély semenného provazce
Excision de végétations adénoïdes, sans
amygdalectomie adenoidektomie bez tonsilektomie
Excision de vésicule séminale excize semenného váčku
Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal excize slzného váčku a průchodů
Excision d'hémorroïdes excize hemoroidů
Excision d'hydrocèle (de la tunique vaginale) excize hydrokély z varletnice
Excision d'iris prolabé excize prolapsu duhovky
Excision d'os pour greffe, autre site spécifié, sauf os de la face excize kosti pro štěp,
jiná kost
Excision d'os pour greffe, clavicule, omoplate, côtes et sternum excize kosti pro
štěp lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra
a hrudní kost)
Excision d'os pour greffe, fémur excize
kosti pro štěp, kost stehenní

42

Excision ou destruction de lésion de trompe de Fallope destrukce nebo destrukce léze vejcovodu
Excision ou destruction de lésion du culde-sac destrukce nebo destrukce Douglasova prostoru
Excision ou destruction de lésion du vagin
kauterizace vaginy
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de bronche, par endoscopie endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně průdušky
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie endoscopique endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně slinivkového vývodu
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'anus, par endoscopie endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně
řitě
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'estomac, par endoscopie endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně žaludku
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'oesophage, par endoscopie endoskopická excize nebo destrukce léze nebo
tkáně jícnu
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie endoscopique endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně močové trubice
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de poumon, par endoscopie endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně plic
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin excize nebo destrukce léze nebo tkáně mezihrudí
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum excize nebo destrukce léze
nebo tkáně šourku
Excision ou destruction de lésion ou tissu
de la langue excize nebo destrukce léze
nebo tkáně jícnu
Excision ou destruction de tissu du sein,
SAP excize nebo destrukce prsní tkáně,
jinde neurčená
Excision ou destruction de tissu péritonéal
excize nebo destrukce pobřišnicové tkáně
Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure

Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
humérus lokální excize léze nebo tkáně
kosti, kost pažní
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
os du carpe et du métacarpe lokální excize léze nebo tkáně kosti zápěstní a záprstní
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
os du tarse et du métatarse lokální excize
léze nebo tkáně zánártních a nártních kostí
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
radius et cubitus lokální excize léze nebo
tkáně kosti vřetenní a loketní
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
rotule lokální excize léze nebo tkáně kosti,
čéška
Excision locale de lésion ou de tissu osseux,
tibia et péroné lokální excize léze nebo
tkáně holení kosti a lýtkové kosti
Excision locale de lésion ou de tissu rectal
lokální excize konečníkové léze nebo tkáně
Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf duodénum lokální excize
léze nebo tkáně tenkého střeva, kromě
dvanáctníku
Excision locale de lésion ou tissu du gros
intestin excize léze nebo tkáně tlustého
střeva
Excision ou autre destruction de la glande
de Bartholin (kyste) excize nebo jiná destrukce Bartholinovy žlázy
Excision ou destruction d'autre lésion de
l'oreille externe excize nebo destrukce jiné léze vnějšího ucha
Excision ou destruction d'autre lésion ou
tissu du coeur, autre approche excize
nebo destrukce jiné léze nebo jiné tkáně
srdce, endovaskulární přístup
Excision ou destruction d'autres lésion ou
tissu du coeur, approche ouverte excize
nebo destrukce jiné léze nebo jiné tkáně
srdce, otevřený přístup
Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière ou de méninges rachidiennes excize nebo destrukce léze hřbetní míchy nebo míšních plen
Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique destrukce nebo destrukce
léze hrudní stěny
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique destrukce nebo destrukce léze
bělimy
Excision ou destruction de lésion de testicule excize nebo destrukce léze varlat
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de l'oeil odstranění nebo destrukce epitelového výrůstku z přední komory
Excision ou destruction endoscopique de
lésion de voie biliaire ou du sphincter
d'Oddi endoskopická excize nebo destrukce léze nebo tkáně žlučových cest nebo
Oddiho svěrače
Excision ou destruction endoscopique de
lésion du duodénum endoskopická excize
nebo destrukce léze dvanáctníku
Excision ou destruction large de lésion ou
de tissu du palais osseux široká excize
nebo destrukce léze nebo tkáně tvrdého patra
Excision ou destruction locale d'autre lésion du nez lokální excize nebo destrukce
jiné léze nosu
Excision ou destruction locale de lésion
d'os de la face lokální excize nebo destrukce léze obličejové kosti
Excision ou destruction locale de lésion du
nez, SAP excize nebo destrukce ostatních
lézí nosu
Excision ou destruction locale de lésion du
pénis lokální excize nebo destrukce léze
penisu
Excision ou destruction locale de lésion intranasale lokální excize nebo destrukce
nitronosní léze
Excision ou destruction locale de lésion ou
de tissu de la trachée lokální excize nebo
destrukce léze nebo tkáně průdušnice
Excision ou destruction locale de lésion ou
de tissu du palais osseux lokální excize
nebo destrukce léze nebo tkáně tvrdého patra
Excision ou destruction ouverte d'autre
lésion ou tissu vésical otevřená excize nebo destrukce jiné léze nebo tkáně močového měchýře
Excision ouverte de lésion ou de tissu du
poumon otevřená ablace plicní léze nebo
tkáně
Excision partielle de l'épiphyse částečná
excize šišinky
Excision partielle de l'hypophyse par voie
sousfrontale částečná excize podvěsku
mozkového, transfrontální přístup
Excision partielle de l'hypophyse, approche non précisée částečná excize podvěsku mozkového, neurčený přístup
Excision partielle de l'hypophyse, voie
transsphénoïdale částečná excize podvěsku mozkového, transsfenoidální přístup

Excision partielle du thymus par voie thoracoscopique torakoskopická částečná excize brzlíku
Excision percutanée de lésion ou de tissu
du poumon perkutánní ablace plicní léze
nebo tkáně
Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques radikální excize jiných lymfatických uzlin
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP radikální excize lymfatických
uzlin, jinde neurčené
Excision radicale de lésion cutanée radikální excize léze kůže
Excision radicale de lésion de l'oreille externe radikální excize léze vnějšího ucha
Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires radikální excize podpažní
lymfatické uzliny
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques radikální excize tříselné
lymfatické uzliny
Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux radikální disekce třísel
Excision radicale des ganglions lymphatiques périaortiques radikální excize periaortických lymfatických uzlin
Excision simple d'autre structure lymphatique jednoduchá excize jiných lymfatických struktur
Excision totale de l'épiphyse úplná excize
šišinky
Excision totale de l'hypophyse, approche
non précisée úplná excize podvěsku
mozkového, neurčený přístup
Excision totale de l'hypophyse, autre voie
précisée úplná excize podvěsku mozkového, jiný určený přístup
Excision totale de l'hypophyse, voie sousfrontale úplná excize podvěsku mozkového, transfrontální přístup
Excision totale de l'hypophyse, voie
transsphénoïdale úplná excize podvěsku
mozkového, transsfenoidální přístup
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique torakoskopická úplná excize
brzlíku
Exentération d'orbite avec ablation de
structure adjacente exenterace očnice
s odstraněním přilehlých struktur
Exentération d'orbite avec enlèvement
thérapeutique d'os de l'orbite exenterace
očnice s terapeutickým odstraněním kosti
očnice
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Exercices non classés ailleurs cvičení
Exérèse complète de glande salivaire úplná
sialoadenektomie
Exérèse du caecum otevřená a jiná cékotomie
Exérèse du côlon transverse otevřená a jiná
resekce příčného tračníku
Exérèse partielle de glande salivaire částečná sialoadenektomie
Exérèse totale de l'intestin grêle úplné odstranění tenkého střeva
Exision ou destruction de lésion ou tissu de
la paroi abdominale ou de l'ombilic očištění rány od nečistot břišní stěny
Exostosectomie d'hallux valgus avec correction des tissus mous et arthrodèse bunionektomie s opravou měkké tkáně
a artrodézou
Exostosectomie d'hallux valgus avec correction des tissus mous et ostéotomie du
premier métatarsien bunionektomie
s opravou měkké tkáně a osteotomií kost
nártní I.
Exploration bilatérale du champ surrénalien oboustranné vyšetření nadledninových
polí
Exploration de gaine tendineuse vyšetření
šlachové pochvy
Exploration de gaine tendineuse de la main vyšetření šlachové pochvy ruky
Exploration de la fosse hypophysaire vyšetření jamky nadledviny
Exploration de l'aire du thymus vyšetření
brzlíkových polí
Exploration du champ épiphysaire vyšetření sišinkových polí
Exploration du champ surrénalien, SAP
kuldocentéza
Exploration du cholédoque vyšetření vývodu
Exploration du cholédoque pour autre
désobstruction vyšetření žlučovodu kvůli
odstranění jiné obstrukce
Exploration du cholédoque pour extraction de calcul vyšetření žlučovodu kvůli odstranění kaménku
Exploration manuelle de la cavité utérine,
postpartum ruční vyšetření děložní dutiny, po porodu
Exploration unilatérale du champ surrénalien jednostranné vyšetření nadledvinových polí
Extension forcée d'un membre vynucené
prodloužení končetiny

Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou lingual rozšíření nebo prohloubení bukolabiální nebo lingválního
sulku
Extériorisation de gros intestin vyjmutí
z dutiny břišní a upevnění tlustého střeva
Extériorisation d'intestin grêle vyjmutí
z dutiny břišní a upevnění tenkého střeva
Extériorisation du sac oesophagien vyjmutí
z dutiny břišní a upevnění jícnového váčku
Extraction d'autre corps étranger de la
tête et du cou, sans incision odstranění jiného cizího tělesa bez incize z hlavy a krku
Extraction d'autre corps étranger du
tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la
vulve, sans incision odstranění jiného cizího tělesa z trupu kromě šourku, penisu
nebo vulvy bez incize
Extraction de calcul biliaire, par voie endoscopique endoskopické odstranění kamenů z žlučových cest
Extraction de calcul du canal pancréatique, par voie endoscopique endoskopické odstranění kamenů ze slinivkového
vývodu
Extraction de corps étranger de la cavité
péritonéale odstranění cizího tělesa
z pohrudniční dutiny
Extraction de corps étranger du cristallin,
avec aimant odstranění cizího tělesa
z čočky s magnetem
Extraction de corps étranger du cristallin,
sans aimant odstranění cizího tělesa
z čočky bez použití magnetu
Extraction de corps étranger du cristallin,
SAP odstranění cizího tělesa z čočky
Extraction de corps étranger du pied, sans
incision odstranění cizího tělesa z nohy
bez incize
Extraction de corps étranger du scrotum
et du pénis, sans incision odstranění cizího tělesa z šourku nebo penisu bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de la bouche, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z úst bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de la trachée et des bronches, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z průdušky a průdušnice bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de l'estomac et de l'intestin grêle, sans
incision odstranění intraluminálního cizího
tělesa z žaludku a tenkého střeva bez incize
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stranění nitroočního cizího tělesa ze předního segmentu oka
Extraction de corps étranger pénétrant de
l'oeil, SAP odstranění proniklého cizího tělesa z oka, jinde neurčené
Extraction de corps étranger superficiel de
l'oeil, sans incision odstranění povrchového cizího tělesa z oka bez incize
Extraction de corps étranger, SAP odstranění cizího tělesa, jinde neurčené
Extraction de fécalome odstranění zaklíněné
stolice
Extraction de racine dentaire résiduelle
odstranění zbylého kořene
Extraction d'une autre dent extrakce jiného
zubu
Extraction d'une dent de lait extrakce
mléčného zubu
Extraction extracapsulaire de cristallin,
aspiration simple (et irrigation) extrakapsulární extrakce čoček jednoduchou aspirační (a irigační) technikou
Extraction extracapsulaire de cristallin,
technique d'extraction linéaire extrakapsulární extrakce čoček lineární extrakční
cestou
Extraction extracapsulaire de cristallin,
voie temporale inférieure extrakapsulární
extrakce čoček spánkovou vnitřní cestou
Extraction intracapsulaire de cristallin,
par voie temporale inférieure intrakapsulární extrakce čoček spánkovou vnitřní cestou
Extraction manuelle du placenta restant
ruční odstranění zadržené placenty
Extraction par ventouse avec épisiotomie
vakuový porod s episiotomií
Extraction partielle du siège avec forceps
sur tête dernière částečná extrakce hýždí
s kleštěmi k následné hlavičce
Extraction percutanée de calculs cholédociens perkutánní extrakce normálních žlučových kamenů
Extraction totale du siège avec forceps sur
tête dernière úplná extrakce hýždí
s kleštěmi k následné hlavičce
Fasciotomie de la main fasciotomie ruky
Fasciotomie ou aponévrotomie protětí povázky
Fenestration (initiale) de l'oreille interne
fenestrace vnitřního ucha (počáteční)
Fermeture d'autre fistule de l'uretère uzávěra jiné píštěle močovodu

Extraction de corps étranger intraluminal
de l'oesophage, sans incision odstranění
intraluminálního cizího tělesa z jícnu bez
incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de l'oreille, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z ucha bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de l'urètre sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z močové trubice
bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
de l'utérus, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z dělohy bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
d'orifice artificiel (stomie) sans incision
odstranění intraluminálního cizího tělesa
z umělého vyústění bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du gros intestin, sans incision odstranění
intraluminálního cizího tělesa z tlustého
střeva bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du larynx, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z hrtanu bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du nez sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z nosu bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du pharynx, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z hltanu bez
incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du rectum et de l'anus, sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa
z konečníku a řiti bez incize
Extraction de corps étranger intraluminal
du vagin sans incision odstranění intraluminálního cizího tělesa z pochvy bez incize
Extraction de corps étranger intraoculaire
du segment antérieur de l'oeil, avec aimant odstranění nitroočního cizího tělesa
ze předního segmentu oka s užitím magnetu
Extraction de corps étranger intraoculaire
du segment antérieur de l'oeil, sans aimant odstranění nitroočního cizího tělesa
ze předního segmentu oka bez užití magnetu
Extraction de corps étranger intraoculaire
du segment antérieur de l'oeil, SAP od-
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Fermeture de cholécystostomie uzávěra
cholecystostomie
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie uzávěra nefrostomie nebo pyelostomie
Fermeture de proctostomie uzávěra proktostomie
Fermeture de thoracostomie uzávěra torakostomie
Fermeture d'éviscération post-opératoire
de la paroi abdominale znovauzavření
pooperativní disrupce břišní stěny
Fermeture d'oesophagostomie uzávěra esofagostomie
Fermeture d'orifice artificiel de l'intestin
grêle (stomie) uzávěra vyústění tenkého
střeva
Fermeture d'orifice artificiel du gros intestin (stomie) uzávěra vyústění tlustého
střeva
Fermeture d'orifice intestinal, SAP uzávěra
střevního vyústění, jinde neurčená
Fermeture d'urétérostomie uzávěra uretrostomie
Fermeture d'urétrostomie uzávěra uretrostomie
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse
arteriovenostomie pro dialýzu ledvin
Fistulectomie anale řitní fistulektomie
Fistulisation du canal thoracique fistulizace hrudního mízovodu
Fistulisation trachéo-oesophagienne tracheoezofageální fistulizace
Fistulographie de la paroi abdominale sinogram břišní stěny
Fistulographie rétropéritonéale zapobřišnicový fistulogram
Fistulotomie anale řitní fistulotomie
Fixation de lambeau pédiculé à un autre
site připojení stopky nebo laloku štěpu na
jiná místa
Fixation de lambeau pédiculé ou libre à la
main úpon patky štěpu k ruce
Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale fixace tenkého střeva na břišní
stěnu
Fixation de l'intestin, SAP incize střeva,
jinde neurčená
Fixation du gros intestin à la paroi abdominale fixace tlustého střeva na břišní stěnu
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, clavicule, omoplate, côtes et
sternum interní fixace kosti bez redukce,

Fermeture d'autre fistule biliaire uzávěra
jiné žlučové píštěle
Fermeture d'autre fistule de la trachée
uzávěra jiné píštěle průdušnice
Fermeture d'autre fistule du pharynx uzávěra jiné píštěle hltanu
Fermeture d'autre fistule gastrique uzávěra jiné žaludeční píštěle
Fermeture d'autre fistule rectale uzávěra
jiné řitní píštěle
Fermeture d'autre fistule rénale uzávěra
jiné píštěle ledvin
Fermeture d'autre fistule urétrale uzávěra
jiné píštěle močové trubice
Fermeture d'autres fistules thoraciques
uzávěra jiné píštěle hrudního koše
Fermeture de cystostomie uzávěra cystostomie
Fermeture de fistule anale uzávěra řitní píštěle
Fermeture de fistule appendiculaire uzávěra břišní píštěle apendixu
Fermeture de fistule bronchique uzávěra
ústí průdušky (píštěl stejné struny)
Fermeture de fistule de fente branchiale
uzávěra píštěle branchiální štěrbiny
Fermeture de fistule de la cavité buccale
uzávěra píštěle úst
Fermeture de fistule de l'utérus uzávěra
píštěle dělohy
Fermeture de fistule de sinus nasal uzávěra
píštěle nosní dutiny
Fermeture de fistule d'intestin grêle, sauf
duodénale uzávěra píštěle tenkého střeva,
kromě dvanáctníku
Fermeture de fistule du canal thoracique
uzávěra píštěle hrudního mízovodu
Fermeture de fistule du duodénum uzávěra
píštěle dvanáctníku
Fermeture de fistule du gros intestin uzávěra píštěle tlustého střeva
Fermeture de fistule du larynx uzávěra píštěle hrtanu
Fermeture de fistule du nez uzávěra nosní
píštěle
Fermeture de fistule externe de la trachée
uzávěra externí píštěle průdušnice
Fermeture de fistule salivaire uzávěra píštěle slinné žlázy
Fermeture de fistule transdiaphragmatique uzávěra píštěle bránice
Fermeture de gastrostomie uzávěra gastrostomie
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lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra
a hrudní kost)
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, fémur interní fixace kosti bez
redukce zlomeniny, kost stehenní
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, humérus interní fixace kosti bez
redukce zlomeniny, kost pažní
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, os du carpe et du métacarpe interní fixace kosti bez redukce zlomeniny,
kosti zápěstí a záprstní
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, os du tarse et du métatarse interní fixace kosti bez redukce zlomeniny,
kosti nártní a zánártní
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, radius et cubitus interní fixace
kosti vřetenní a loketní bez redukce zlomeniny
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, rotule interní fixace kosti bez
redukce zlomeniny, čéška
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, sauf os de la face interní fixace
kosti bez redukce zlomeniny, jiné kosti
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, site non spécifié interní fixace
kosti bez redukce zlomeniny, neurčené
místo
Fixation interne de l'os sans réduction de
fracture, tibia et péroné interní fixace
kosti bez redukce zlomeniny, kost holenní
a lýtková
Forceps haut avec épisiotomie operace velkými kleštěmi s episiotomií
Forceps moyen avec épisiotomie operace
středními kleštěmi s episiotomií
Formation d'autre urétérostomie cutanée
formace jiné kutánní ureterostomie
Formation d'urétéro-iléostomie cutanée
formace kutánní uretero-ileostomie
Fourniture d'autres moyens d'aide visuel
příprava jiné pomůcky pro slabozraké
Fracture d'os turbiné zlomenina skořep
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par
ultra-sons ultrazvuková fragmentace močových kamenů
Fragmentation mécanique de membrane
secondaire [après cataracte] mechanická
fragmentace sekundární membrány (po kataraktě)
Frénectomie de la langue frenulektomie jazyka

Frénectomie labiale labiální frenketomie
Frénotomie de la langue linguální frenketomie
Frénotomie labiale labiální frenotomie
Galactographie kontrastní radiogram prsního vývodu
Gastrectomie partielle, avec anastomose
duodénale částečná gastrektomie
s anastomózou do dvanáctníku
Gastrectomie partielle, avec anastomose
jéjunale částečná gastrektomie
s anastomózou do lačníku
Gastrectomie partielle, avec anastomose
oesophagienne částečná gastrektomie
s anastomózou do jícnu
Gastrectomie partielle, avec transposition
jéjunale částečná gastrektomie s jejunální
transpozicí
Gastrectomie totale avec interposition intestinale úplná gastrektomie se střevní interpozicí
Gastroentérostomie laparoscopique laparoskopická gastroenterostomie
Gastrojéjunostomie percutanée [endoscopique] perkutánní gastrojejunostomie
Gastropexie gastropexie
Gastroplastie laparoscopique laparoskopická gastroplastika
Gastroscopie par orifice artificiel (stomie)
gastroskopie skrz umělé ústí
Gastroscopie transabdominale transabdominální gastroskopie
Gastrostomie percutanée [endoscopique]
[PEG] perkutánní (endoskopická) gastrostomie
Gastrotomie otevření žaludku
Gavage gastrique výplach žaludku
Génioplastie d'augmentation augmentační
plastika brady
Génioplastie de réduction redukční plastika
brady
Gingivoplastie rekonstrukce dásně
Glossectomie partielle částečná glosektomie
Glossectomie radicale radikální glosektomie
Glossectomie totale úplná glosektomie
Gonioponction, sans goniotomie goniopunkce bez goniotomie
Goniotomie avec gonioponction goniotomie
s goniopunkcí
Goniotomie sans gonioponction goniotomie
bez goniopunkce
Greffe de cordon spermatique transplantace semenného provazce
Greffe de cornée, SAP transplantát rohovky
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Greffe de muscle ou de fascia štěp svalu
nebo povázky
Greffe de nerf crânien ou périphérique
štěp kraniálního nebo periferního nervu
Greffe de peau libre, SAP volný štěp kůže
Greffe de peau régénérative kožní regenerační štěp
Greffe de peau totale à la main štěp kůže
po celé tloušťce do ruky
Greffe de peau totale de la bouche et de la
lèvre štěp kůže po celé tloušťce do rtu a úst
Greffe de peau totale du sein štěp do prsou
po celé tloušťce
Greffe de peau totale sur un autre site štěp
kůže po celé tloušťce do jiných míst
Greffe de tendon štěp vazu
Greffe de thymus transplantace brzlíku
Greffe d'os crânien kostní štěp do lebky
Greffe d'ovaire transplantace vaječníku
Greffe en épaisseur partielle du sein dermoepidermální štěp do prsou
Greffe osseuse d'os de la face kostní štěp do
obličejové kosti
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os
de la face kostní štěp, jiná kost
Greffe osseuse, clavicule, omoplate, côtes
et sternum kostní štěp lopatka, klíční kost
a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Greffe osseuse, fémur kostní štěp stehenní
kosti
Greffe osseuse, humérus kostní štěp pažní
kosti
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe kostní štěp kosti zápěstní a záprstní
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse
kostní štěp kosti nártní a zánártní
Greffe osseuse, radius et cubitus kostní štěp
vřetení kosti a loketní kosti
Greffe osseuse, rotule kostní štěp čéšky
Greffe osseuse, site non spécifié kostní štěp,
blíže neurčeného místa
Greffe osseuse, tibia et péroné kostní štěp
holenní kosti a loketní kosti
Greffe secondaire à une cavité orbitaire
après exentération sekundární štěp do
exenterační dutiny
Hémicolectomie droite otevřená a jiná pravostranná hemikolektomie
Hémicolectomie gauche otevřená a jiná levostranná hemikolektomie
Hémilaryngectomie vynětí poloviny hrtanu
Hémisphérectomie hemisferektomie
Hépatectomie partielle částečná hepatektomie

Hépatectomie totale úplná resekce jater
Hépatotomie hepatotomie
Hétérogreffe de peau heteroštěp do kůže
Hétérogreffe du pancréas heterotransplantace slinivky
Homogreffe de peau homoimplantát do kůže
Hyménectomie hymenektomie
Hyménorraphie sešití panenské blány
Hyménotomie hymenotomie
Hyperthermie pour traitement de cancer
hypertermie pro léčbu rakoviny
Hypnothérapie léčení spánkem
Hypothermie (centrale) (locale) podchlazení
Hystérectomie abdominale radicale autre
et non spécifiée jiná a neurčená radikální
břišní hysterektomie
Hystérectomie abdominale radicale par
laparoscopie laparoskopická radikální abdominální hysterektomie
Hystérectomie abdominale subtotale autre
et non précisée jiná a neurčená subtotální
břišní hysterektomie
Hystérectomie abdominale totale par laparoscopie laparoskopická úplná abdominální hysterektomie
Hystérectomie autre et non précisée jiná
a blíže neurčená hysterektomie
Hystérectomie supracervicale laparoscopique laparoskopická supraservikální hysterektomie
Hystérectomie totale autre et non précisée
jiná a neurčená totální břišní hysterektomie
Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (LAVH) laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
Hystérectomie vaginale autre et non spécifiée jiná a neurčená vaginální hysterektomie
Hystérectomie vaginale radicale autre et
non spécifiée jiná a neurčená radikální vaginální hysterektomie
Hystérectomie vaginale radicale par laparoscopie laparoskopická radikální vaginální hysterektomie
Hystérographie percutanée perkutánní
hysterogram
Hystérosalpingographie (avec produit de
contraste opaque) kontrastní hysterosalpingogram s neprůhledným barvivem
Hystérosalpingographie gazeuse plynový
kontrastní hysterosalpingogram
Hystéroscopie hysteroskopie
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Hystérotomie hysterotomie
Hystérotomie mettant fin à une grossesse
hysterotomie pro ukončení těhotenství
Chambre de décompression dekompresní
komora
Chimiochirurgie de la peau chemooperace
kůže
Chimionucléolyse de disque intervertébral
meziobratlová chemonukleolýza
Chirurgie assistée par ordinateur avec
CT/CTA počítačem asistovaná chirurgie
s CT/CTA
Chirurgie assistée par ordinateur avec fluoroscopie počítačem asistovaná chirurgie
s fluoroskopií
Chirurgie assistée par ordinateur avec
IRM/IRMA počítačem asistovaná chirurgie s MR/MRA
Chirurgie assistée par ordinateur avec
sources de données multiples počítačem
asistovaná chirurgie s více sadami dat
Chirurgie assistée par ordinateur sans
imagerie bezobrazová počítačem podporovaná chirurgie
Cholangiographie endoscopique rétrograde [ERC] endoskopická retrográdní cholangiografie
Cholangiographie intraveineuse intravenózní cholangiogram
Cholangiographie percutanée perkutánní
jaterní cholangiogram
Cholangiographie peropératoire intraoperativní cholangiogram
Cholangiopancréatographie endoscopique
rétrograde [ERCP] endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
Cholécystectomie odnětí žlučníku
Cholécystectomie laparoscopique laparoskopická cholecystektomie
Cholécystectomie partielle par laparoscopie laparoskopická částečná cholecystektomie
Cholécystostomie au trocart cholecystektomie trokarem
Cholédocho-entérostomie spojení žlučovodu se střevem
Chordotomie percutanée perkutánní chordotomie
Iléostomie continente kontinentní ileostomie
Iléostomie temporaire ileostomie (dočasná)
Iléostomie, SAP ileostomie, jinde neurčená
Imagerie diagnostique, non classée ailleurs
diagnostické zobrazení, neurčené jinde

Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux extracrâniens nitrocévní zobrazení exktrakraniálních mozkových cév
Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires nitrocévní zobrazení koronárních
cév
Imagerie intravasculaire de vaisseaux intrathoraciques nitrocévní zobrazení intratorakálních cév
Imagerie intravasculaire de vaisseaux périphériques nitrocévní zobrazení periferních cév
Imagerie intravasculaire de vaisseaux rénaux nitrocévní zobrazení ledvinných cév
Imagerie intravasculaire, autre(s) vaisseau(x) spécifié(s) nitrocévní zobrazení jiných cév
Imagerie intravasculaire, vaisseau(x) non
spécifié(s) nitrocévní zobrazení jiných cév
Imagerie par résonance magnétique
d'autres sites non spécifiés zobrazení jiných a neurčených míst magnetickou rezonancí
Imagerie par résonance magnétique, appareil musculosquelettique muskuloskeletální zobrazení magnetickou rezonancí
Imagerie par résonance magnétique, canal
rachidien zobrazení míšního kanálu magnetickou rezonancí
Imagerie par résonance magnétique,
cerveau et tronc cérébral [IRM] zobrazení mozku a mozkového kmene magnetickou rezonancí
Imagerie par résonance magnétique, pelvis, prostate, vessie zobrazení pánve, prostaty a měchýře magnetickou rezonancí
Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (myocarde), pour
évaluation de lymphadénopathie hilaire
et médiastinale zobrazení hrudníku
a myokardu kmene magnetickou rezonancí
Immunisation pour les allergies imunizace
pro alergii
Immunisation pour maladie autoimmunitaire imunizace pro autoimunní
poruchu
Immunoadsorption extracorporelle extrakorporeální imunoadsorpce
Implantation d'aide auditive électromagnétique implantace kochleárního naslouchacího zařízení
Implantation d'autre dispositif interne
d'allongement de membres implantace ji-
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ného interního prodlužovacího zařízení
končetiny
Implantation de ballonnet de contrepulsation implantace pulzačního balonku
Implantation de défibrillateur cardiaque à
resynchronisation, système intégral
[CRT-D] implantace srdečního resynchronizačního defibrilátoru, úplný systém
Implantation de défibrillateur cardiaque
automatique, électrodes seules implantace automatického kardiostimulátorového/defibrilátorového vedení
Implantation de défibrillateur cardiaque
automatique, générateur d'impulsions
seul implantace automatického kardiostimulátorového/defibrilátorového pulzního
generátoru
Implantation de dent implantace zubu
Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique implantace interního prodlužovacího zařízení končetiny s kinetickou distrakcí
Implantation de prothèse de membre inférieur implantace protetického zařízení nohy
Implantation de prothèse de membre
supérieur implantace protetického zařízení
paže
Implantation de prothèse dentaire prostetický zubní implantát
Implantation de prothèse intraoculaire
téléscopique implantace nitrooční teleskopické protézy
Implantation de stimulateur urétéral
électronique implantace elektronického
močovodového stimulátoru
Implantation de stimulateur vésical
électronique implantace elektronického
stimulátoru měchýře
Implantation de substance chimiothérapeutique implantace chemoterapeutické látky
Implantation de système d'accès vasculaire
totalement implantable vložení úplně implantovatelného vaskulárního přídavného
zařízení
Implantation de système d'assistance cardiaque externe implantát jednoduchého
ventrikulárního (mimotělního) externího
systému na podporu srdce
Implantation de système d'assistance cardiaque prothétique autour du coeur implantace protetické pomůcky na podporu
srdeční činnosti kolem srdce

Implantation de système intégral de
remplacement du coeur implantace systému na úplnou interní náhradu srdce obou
komor
Implantation d'un sphincter urinaire artificiel [AUS] implantace umělého močového svěrače AUS
Implantation d'un stimulateur diaphragmatique implantace bránicového stimulátoru
Implantation d'un système de stimulation
cardiaque implantace kardiomystimulačního systému
Implantation d'une pompe de perfusion
totalement implantable vložení úplně implantovatelné infuzní pumpy
Implantation endovasculaire de greffe sur
l'aorte thoracique endovaskulární implantace štěpu do hrudní aorty
Implantation endovasculaire d'une greffe
dans l'aorte abdominale endovaskulární
implantace jiného štěpu do břišní aorty
Implantation ou ajustement de prothèse
ou orthèse de membre, SAP implantace
nebo nasazení prostetické pomůcky končetiny, jinde neurčená
Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation, générateur
d'impulsions seul [CRT-D] implantace
nebo náhrada srdečního resynchronizačního defibrilátoru, pouze pulzní generátor
Implantation ou remplacement de pacemaker cardiaque à resynchronisation,
générateur d'impulsions seul [CRT-P]
implantace nebo náhrada srdečního resynchronizačního kardiostimulátoru
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul canal implantace nebo výměna kochleární prostetické
pomůcky, jednokanálová
Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux multiples
implantace nebo výměna kochleární prostetické pomůcky, vícekanálová
Implantation ou remplacement de rein artificiel implantace nebo výměna umělé
ledviny
Implantation ou remplacement d'électrode
dans le ventricule gauche par le sinus
coronaire implantace nebo náhrada transvenózního vedení (elektrody) do levého
komorového srdečního žilního systému
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien
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implantace nebo odstranění vedení nitrolebečního neurostimulátoru
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
implantace nebo odstranění vedení periferního neurostimulátoru
Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien implantace nebo odstranění vedení spinálního
neurostimulátoru
Implantation ou révision de sphincter anal
artificiel implantace umělého močového
svěrače AUS
Incision avec extraction de corps étranger
ou dispositif de la peau et du tissu souscutané incize s odstraněním cizího tělíska
nebo zařízení z kůže a podkožní tkáně
Incision d'abcès périanal incize perianálního abscesu
Incision d'artères abdominales incize cévy,
břišní tepny
Incision d'artères de membre inférieur incize žíly, tepny dolní končetiny
Incision d'autre voie biliaire jiná incize jiného žlučovodu
Incision d'autre voie biliaire pour désobstruction incize jiného žlučovodu pro odlehčení obstrukce
Incision d'autres vaisseaux de la tête et du
cou incize cév, ostatní cévy hlavy a krku
Incision d'autres vaisseaux thoraciques incize cévy, jiné hrudní cévy
Incision de bronche incize průdušky
Incision de canalicule lacrymal incize slzných kanálků
Incision de gencive ou d'os alvéolaire incize dásně nebo alveolární kosti
Incision de glande lacrymale incize slzné
žlázy
Incision de glande ou de canal salivaire incize vývodu slinné žlázy nebo žlázy
Incision de glande surrénale incize nadledviny
Incision de la bouche, structure non précisée incize úst
Incision de la cornée incize rohovky
Incision de la glande de Bartholin (kyste)
incize Bartholinovy žlázy
Incision de la luette incize čípku
Incision de la paroi abdominale incize břišní stěny
Incision de la paroi thoracique incize hrudní stěny
Incision de la prostate incize prostaty

Incision de la pyramide pétreuse incize
vzduchových buněk kosti skaní
Incision de l'aorte incize cévy, aorta
Incision de l'épiphyse incize šišinky
Incision de l'hypophyse incize podvěsku
mozkového
Incision de l'intestin, SAP incize střeva, jinde neurčená
Incision de l'oreille moyenne incize středního ucha
Incision de mastoïde incize mastoidu
Incision de membrane oesophagienne incize jícnové pavučiny
Incision de plusieurs sinus nasaux incize
vícečetných nosních dutin
Incision de point lacrymal incize slzného
bodu
Incision de sac lacrymal incize slzného váčku
Incision de sinus ou de kyste sacrococcygien incize pilonidální dutiny nebo
sinu
Incision de sténose rectale incize rektální
striktury
Incision de structures lymphatiques incize
lymfatických struktur
Incision de testicule incize varlete
Incision de tissu périprostatique incize perianální tkáně
Incision de tissu périrectal incize perirektální tkáně
Incision de tissu périurétral incize periuretrální tkáně
Incision de vaisseau, site non précisé incize
cévy, neurčené místo
Incision de vaisseaux de membre supérieur incize cévy, cévy horních končetin
Incision de vaisseaux intracrâniens incize
cévy, nitrolební céva
Incision de veines abdominales incize cévy,
břišní žíly
Incision de veines de membre inférieur incize žíly, žíly dolní končetiny
Incision de vésicule séminale incize semenného váčku
Incision des méninges cérébrales incize
míšních plen
Incision du bord de la paupière incize
okraje víčka
Incision du coeur, NAS incize srdce, jinde
neurčená
Incision du col utérin incize děložního krčku
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Injection d'agent thérapeutique local dans
la cavité péritonéale injekce lokálně působící terapeutické látky do pobřišnicové
dutiny
Injection d'air dans la cavité péritonéale
injekce vzduchu do pobřišnicové dutiny
Injection d'analgésique dans le canal rachidien injekce anestetika do míšního kanálu pro analgesii
Injection d'analgésique dans un nerf périphérique injekce anestetika do periferního
nervu pro analgesii
Injection d'analgésique dans un nerf sympathique injekce anestetika do sympatetického nervu pro analgesii
Injection dans la chambre antérieure de
l'oeil injekce do přední komory
Injection dans la moelle osseuse injekce do
kostní dřeně
Injection dans la prostate injekce do prostaty
Injection dans l'oreille interne injekce do
vnitřního ucha
Injection dans un nerf périphérique, SAP
injekce periferního nervu
Injection d'antibiotique injekce antibiotik
Injection d'anticoagulant injekce antikoagulantu
Injection d'antidote injekce protijedu
Injection d'autre agent dans le canal rachidien injekce jiné látky do míšního kanálu
Injection d'autre agent dans un nerf périphérique, sauf neurolytique injekce jiné
látky kromě neurolytické
Injection d'autre anti-infectieux injekce jiné antiinfekční látky
Injection d'autre hormone injekce jiného
hormonu
Injection de stéroïde injekce steroidu
Injection de substance thérapeutique à
action locale dans la trachée injekce lokálně působící terapeutické látky do průdušnice
Injection de substance thérapeutique à
action locale dans un autre tissu mou injekce lokálně působící terapeutické látky
do jiné měkké tkáně
Injection de substance thérapeutique dans
bourse de la main injekce léčebné látky
do burzy ruky
Injection de substance thérapeutique dans
l'articulation ou le ligament injekce léčebné látky do kloubu nebo vazu

Incision du col utérin pour faciliter l'accouchement incize děložního krčku
k vedení porodu
Incision du conduit auditif externe incize
zevního zvukovodu
Incision du cordon spermatique incize semenného provazce
Incision du duodénum incize dvanáctníku
Incision du gros intestin incize tlustého
střeva
Incision du médiastin incize mezihrudí
Incision du nez incize nosu
Incision du palais incize patra
Incision du pénis incize penisu
Incision du péritoine incize pobřišnice
Incision du septum anal excize septa konečníku
Incision du thymus par voie thoracoscopique torakoskopická incize brzlíku
Incision et drainage de l'espace palmaire
ou thénarien incize a drenáž dlaňového
nebo palcového prostoru
Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale incize a drenáž šourku
a varletnice
Incision et drainage de sinus crânien incize
a drenáž kraniálního sinu
Incision et drainage de structures amygdaliennes et périamygdaliennes incize
a drenáž mandlí a peritonzilárního abscesu
Incision latérale ou dorsale du prépuce
dorzální nebo laterální incize předkožky
Incision ou excision de septum congénital
de l'utérus incize nebo excize vrozené
přepážky děložní
Incision pulmonaire incize plic
Indentation sclérale et implantation odstranění deformace bělimy implantátem
Induction du travail par rupture artificielle des membranes indukce porodu umělou
rupturou membrán
Induction médicamenteuse du travail lékařské vyvolání porodu
Infundibulectomie infundibulektomie
Injection d'agent destructeur dans le canal
rachidien injekce jiné destruktivní látky
do míšního kanálu
Injection d'agent neurolytique dans un
nerf sympathique injekce neurolytické
látky sympatetického nervu
Injection d'agent sclérosant dans la veine
infúze sklerozující látky do žíly
Injection d'agent thérapeutique dans le
sein injekce léčebné látky do prsou
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Injection ou perfusion de gammaglobuline injekce nebo infúze imunoglobulinu
Injection ou perfusion de nesiritide injekce
nebo infúze nesiritidu
Injection ou perfusion d'électrolytes injekce nebo infúze elektrolytu
Injection ou perfusion d'inhibiteur plaquettaire injekce nebo infúze inhibitoru
destiček
Injection ou tatouage de lésion ou de
défaut cutané injekce nebo tetování léze
kůže nebo defektu
Injection rétrobulbaire d'agent thérapeutique retrobulbární injekce léčebné látky
Injection sous-conjonctivale subkonjunktivální injekce
Insémination artificielle umělé oplodnění
Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire vložení protézy varlete
Insertion d'autre dispositif vertébral zavedení jiného míšního zařízení
Insertion d'autre pessaire vaginal zavedení
jiného děložního pesaru
Insertion d'autre sonde naso-gastrique zavedení jiné naso-gastrické trubičky
Insertion de ballonnet gastrique vložení žaludečního balonku
Insertion de bridge fixe vložení fixačního
můstku
Insertion de canule intervasculaire zavedení kanyly céva-céva
Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives vložení katetru
do spinálního kanálu kvůli infúzi terapeutických nebo zmírňujících látek
Insertion de cathéter dans une cavité crânienne vložení katetru do lebeční dutiny
nebo tkáně
Insertion de cathéter intercostal pour
drainage vložení mezižeberního katetru
pro drenáž
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par
trou(s) de trépan umístění intracerebrálního katetru trepanačním otvorem lebky
Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultanée de cataracte vložení
protézy intraokulární čočky během extrakce katarakty, jednostupňové
Insertion de cristallin artificiel, SAP vložení pseudophakosu, jinde neurčené
Insertion de deux stents vasculaires vložení
dvou vaskulárních stentů

Injection de substance thérapeutique dans
l'articulation temporo-mandibulaire injekce léčebné látky do čelistního kloubu
Injection de substance thérapeutique dans
le coeur injekce léčebné látky do srdce
Injection de substance thérapeutique dans
le péricarde injekce léčebné látky do osrdečníku
Injection de substance thérapeutique dans
le testicule injekce léčebné látky do varlete
Injection de substance thérapeutique dans
tendon de la main injekce léčebné látky
do šlachy ruky
Injection de substance thérapeutique dans
un tendon injekce léčebné látky do šlachy
Injection de substance thérapeutique dans
une bourse injekce léčebné látky do burzy
Injection de substitut du sang transfúze látky zvětšující objem krve
Injection de substitut du vitré injekce náhrady sklivce
Injection de tranquillisant injekce uklidňujícího prostředku
Injection d'hémorroïdes obstřik hemoroidů
Injection d'immunoglobuline RH injekce
Rh imunoglobulinu
Injection d'implant dans l'urètre et/ou
dans le col vésical injekce implantátu do
močové trubice a/nebo krčku močového
měchýře
Injection d'insuline injekce insulinu
Injection du larynx obstřik hrtanu
Injection du tympan obstřik bubínku
Injection intra-amniotique pour avortement intraabdominální injekce pro vyvolání potratu
Injection intra-mammaire bilatérale pour
augmentation oboustranná injekce do
prsou pro zvětšení
Injection intra-mammaire unilatérale
pour augmentation jednostranná injekce
do prsou kvůli zvětšení
Injection intra-pleurale injekce do hrudní
dutiny
Injection ou perfusion d'agent thrombolytique injekce nebo infúze trombolytické
látky
Injection ou perfusion d'antibiotique du
groupe des oxazolidinones injekce nebo
infúze antibiotik oxazolidinonové třídy
Injection ou perfusion d'autre substance
thérapeutique ou prophylactique injekce
nebo infúze jiné léčebné nebo profylaktické látky
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Insertion de diaphragme vaginal zavedení
pesaru
Insertion de dispositif dans l'oreillette
gauche zavedení zařízení přívěsku levé síně
Insertion de dispositif intervertébral d'arthrodèse vložení meziploténkového zařízení na stabilizaci páteře
Insertion de greffon biologique vložení biologického štěpu
Insertion de greffon synthétique ou de prothèse zavedení umělého štěpu nebo protézy
Insertion de laminaire zavedení laminarie
Insertion de moyen contraceptif intrautérin zavedení nitroděložního tělíska
Insertion de moyen thérapeutique dans
l'utérus zavedení léčebného zařízení do
dělohy
Insertion de plaques aux niveau des os
crâniens vložení destičky lebky
Insertion de protéine morphogène de l'os
recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] vložení rekombinantního
morfogenetického proteinu kostí
Insertion de prothèse amovible vložení
snímatelného můstku
Insertion de prothèse discale partielle,
cervicale vložení částečné protézy spinálního disku, cervikální
Insertion de prothèse discale partielle,
lombosacrée vložení částečné protézy spinálního disku, lumbosakrální
Insertion de prothèse discale totale, cervicale vložení úplné protézy spinálního disku, cervikální
Insertion de prothèse discale totale, lombosacrée vložení úplné protézy spinálního
disku, lumbosakrální
Insertion de prothèse discale, sans autre
précision vložení protézy spinálního disku
Insertion de prothèse discale, thoracique
vložení protézy spinálního disku, torakální
Insertion de quatres stents vasculaires ou
plus vložení čtyř nebo více vaskulárních
stentů
Insertion de sonde (stent) dans le canal
pancréatique, par voie endoscopique endoskopické vložení stentu do slinivkového
vývodu
Insertion de sonde (stent) de voie biliaire,
par voie endoscopique endoskopické vložení stentu do žlučovodu

Insertion de sonde de drainage nasopancréatique, par voie endoscopique endoskopické vložení nasopankreatické drenážní trubičky
Insertion de sonde naso-biliaire de drainage, par voie endoscopique endoskopické vložení nasobiliární drenážní trubičky
Insertion de sonde rectale zavedení konečníkové trubice
Insertion de spacer (ciment) zavedení nebo
náhrada
Insertion de stent(s) coronaire(s) à libération de substance médicamenteuse
vložení drog-eluujícího stentu koronární
arterie
Insertion de stent(s) coronaire(s) sans libération de substance médicamenteuse
vložení drog-neeluujícího stentu koronární
arterie
Insertion de stent(s) de vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance
médicamenteuse vložení drog-eluujících
stentů jiné periferní cévy
Insertion de stent(s) de vaisseaux périphériques sans libération de substance médicamenteuse vložení drog-neeluujícího
stentu periferních (nekoronárních) cév
Insertion de stimulateur cardiaque temporaire peropératoire intraoperativní srdeční kardiostimulátor
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face vložení stimulátoru kostního růstu, jiné
kosti
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum vložení stimulátoru kostního růstu lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra
a hrudní kost)
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur vložení stimulátoru kostního
růstu, kost stehenní
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus vložení stimulátoru kostního růstu, kost pažní
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du métacarpe vložení stimulátoru kostního růstu kosti zápěstní a záprstní
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du métatarse vložení
stimulátoru kostního růstu kosti nártní
a zánártní
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Insertion d'un tube permanent dans
l'oesophage zavedení permanentní trubičky do jícnu
Insertion d'une sonde de Sengstaken vložení Sengstakenovy trubičky
Insertion endoscopique d'autre dispositif
ou substance bronchique endoskopické
vložení jiných bronchiálních zařízení nebo
látek
Insertion initiale d'électrode dans le ventricule, par voie intraveineuse počáteční
vložení nitrožilního svodu do komory
Insertion initiale d'électrode dans l'oreillette et ventricule, par voie intraveineuse počáteční vložení nitrožilního svodu
do síně a komory
Insertion initiale d'électrode dans l'oreillette, par voie intraveineuse počáteční
vložení nitrožilního svodu do síně
Insertion initiale d'électrode, non spécifiée
ailleurs počáteční vložení svodu
Insertion initiale ou remplacement de pace-maker permanent, type non spécifié
vložení permanentního kardiostimulátoru,
původní nebo výměna
Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions de neurostimulateur
zavedení nebo náhrada jiného generátoru
pulsů pro neurostimulátor
Insertion ou remplacement de dispositif(s)
de fixation dynamique avec vis pédiculaires zavedení nebo náhrada dynamického
stabilizačního zařízení na bázi stopky
Insertion ou remplacement de dispositif(s)
de remplacement de facettes articulaires
zavedení nebo náhrada facetového zařízení
Insertion ou remplacement de générateur
d'impulsions de neurostimulateur à circuit double rechargeable zavedení nebo
náhrada vícepolového (dva nebo více) dobíjitelného generátoru pulsů pro neurostimulátor
Insertion ou remplacement de générateur
d'impulsions de neurostimulateur à circuit double, non spécifié comme étant
rechargeable implantace nebo náhrada vícepolového generátoru pulsů pro neurostimulátor, neurčeného jako dobíjitelný
Insertion ou remplacement de générateur
d'impulsions de neurostimulateur à circuit unique rechargeable zavedení nebo
náhrada jednopólového dobíjitelného generátoru pulsů pro neurostimulátor

Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et cubitus vložení stimulátoru kostního růstu kost vřetenní a loketní
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule vložení stimulátoru kostního
růstu, čéška
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, site non spécifié vložení stimulátoru
kostního růstu, neurčené místo
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné vložení stimulátoru
kostního růstu kost holenní a lýtková
Insertion de stimulateur électrique souscutané du sphincter anal zavedení podkožního elektrického řitního stimulátoru
Insertion de système d'assistance cardiaque implantable vložení implantovatelného systému na podporu srdce
Insertion de système d'assistance cardiaque non implantable vložení dočasného
neimplantovatelného zařízení na podporu
mimotělního oběhu
Insertion de système d'assistance cardiaque percutané externe vložení podkožního zařízení na podporu srdce
Insertion de trois stents vasculaires vložení
tří vaskulárních stentů
Insertion de tube cholédochohépatique
pour décompression zavedení choledochohepatické trubičky pro dekompresi
Insertion de valve dans le canal déférent
zavedení chlopně do chámovodu
Insertion d'électrodes sphénoïdales zavedení sfenoidálních elektrod
Insertion d'expanseur tissulaire vložení
rozšiřovače tkáně
Insertion d'expanseur tissulaire au niveau
du sein vložení rozšiřovače prsní tkáně
Insertion d'implant palatin vložení implantátu patra
Insertion d'implant synthétique dans un os
facial zavedení umělého implantátu obličejové kosti
Insertion d'obturateur de voie aérienne
oesophagien zavedení obturátoru dýchacích cest jícnu
Insertion d'un cathéter urétral permanent
vložení trvalého uretrálního katetru
Insertion d'un pace-maker temporaire,
par voie intraveineuse vložení dočasného
trasnvenózního systému na podporu srdce
Insertion d'un stent vasculaire vložení jednoho vaskulárního stentu
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Instillation du tractus digestif, sauf lavage
gastrique instilace trávicího traktu, kromě
výplachu žaludku
Insufflation d'agent thérapeutique dans la
trompe de Fallope naplnění vejcovodu léčebnou látkou
Insufflation de trompe de Fallope nafouknutí vejcovodu
Interruption de la veine cave přerušení duté
žíly
Intervention de crise krizová intervence
Intervention laparoscopique restrictive de
l'estomac laparoskopická žaludeční omezující procedura
Intervention sur bifurcation de vaisseaux
sanguins procedura rozvětvení cév
Intervention sur deux vaisseaux procedura
na dvou cévách
Intervention sur quatre vaisseaux ou plus
procedura na čtyřech a více krevních cévách
Intervention sur trois vaisseaux procedura
na tří cévách
Intervention sur un vaisseau procedura na
jedné cévě
Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastrooesophagien laparoskopické postupy pro
vytvořené esofagogastrického sfinkterového
Intubation de canal lacrymo-nasal intubace
slzovodového kanálu
Intubation endotrachéale zavedení endotracheální trubičky
Intubation nasopharyngienne vložení nosohltanových dýchacích cest
Intubation oropharyngienne vložení orofaryngeálních dýchacích cest
Iontophorèse iontoforéza
Iridencleisis et iridotasis uskřinutí rohovky
a iridotaze
Iridotomie, avec transfixion iridotomie
s transfixí
Irrigation de cathéter de plaie irigace katetru zranění
Irrigation de cathéter vasculaire irigace
vaskulárního katetru
Irrigation de cavité nasale irigace částí nosu
Irrigation de cystostomie irigace cystostomie
Irrigation de drain pancréatique irigace
pankreatické trubičky

Insertion ou remplacement de générateur
d'impulsions de neurostimulateur à circuit unique, non spécifié comme étant
rechargeable implantace nebo náhrada
jednopólového generátoru pulsů pro neurostimulátor
Insertion ou remplacement de matériel de
traction crânienne ou dispositif de halo
vložení nebo náhrada lebečních kleští nebo
halo trakční zařízení
Insertion ou remplacement de prothèse de
pénis, non gonflable zavedení nebo náhrada nenafukovací penilní protézy
Insertion ou remplacement de prothèse de
trompe de Fallope implantace nebo výměna protézy vejcovodu
Insertion ou remplacement de prothèse
gonflable du pénis zavedení nebo náhrada
nafukovací penilní protézy
Insertion ou remplacement de stimulateur
de muscle squelettique zavedení nebo náhrada stimulátoru kosterních svalů
Insertion ou remplacement de système(s)
interépineux zavedení nebo náhrada mezitrnového zařízení
Insertion ou remplacement de valve(s)
bronchique(s) par endoscopie endoskopické zavedení nebo náhrada bronchiální
chlopně, jeden lalok
Insertion ou remplacement d'électrode
épicardique dans l'épicarde zavedení nebo náhrada epikardiální elektrody do osrdečníku
Insertion percutanée d'autre(s) stent(s)
vasculaire(s) intracrânien(s) perkutánní
vložení intrakraniálního vaskulárního stentu
Insertion percutanée de stent(s) dans
d'autres artères précérébrales (extracrâniennes) perkutánní vložení jiného extrakraniálního stentu arterie
Insertion percutanée de stent(s) d'artère
carotide perkutánní vložení stentu do karotické arterie
Insertion percutanée de stent(s) intracrâniens nitrocévní měření tlaku intratorakálních tepen
Insertion secondaire de cristallin artificiel
sekundární vložení nitrooční umělé oční
čočky
Insertion secondaire d'implant oculaire
sekundární vložení očního implantátu
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Leucophérèse thérapeutique léčebná leukoferéza
Libération d'adhérences corticales lýza korových adhezí
Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine nerveuse lýza adhezí
semenného provazce a nervových kořenů
Libération de chordée du pénis uvolnění
chordy
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
uvolnění koňské nohy
Libération de sténose urétrale uvolnění
striktury močové trubice
Libération de torsion d'ovaire uvolnění
torze varlete
Libération de vaisseau uvolnění cévy
Libération du canal carpien uvolnění karpálního tunelu
Libération du canal tarsien uvolnění tarsálního tunelu
Ligature d'appendice cutané podvázání
kožního přívěsku
Ligature de bronche podvázání průdušky
Ligature de canal déférent rozdrcení chámovodu
Ligature de cordon spermatique podvázání
semenného provazce
Ligature de l'uretère podvázání močovodu
Ligature de vaisseau surrénalien podvázání
nadledvinových cév
Ligature de vaisseaux méningés podvázání
plenové cévy
Ligature de vaisseaux thyroïdiens podvázání štítné cévy
Ligature de varices gastriques podvaz varixů žaludku
Ligature de varices oesophagiennes podvaz
varixů jícnu
Ligature dentaire drátování zubů
Ligature d'hémorroïdes podvázání hemoroidů
Ligature du canal thoracique podvázání
hrudního mízovodu
Ligature et écrasement endoscopique bilatéral des trompes de Fallope oboustranné
endoskopické podvázání a rozdrcení vejcovodů
Ligature et section endoscopique bilatérale
des trompes de Fallope oboustranné endoskopické podvázání a rozdělení vejcovodů
Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du cou ligace

Irrigation de gastrostomie ou d'entérostomie irigace gastrostomie nebo enterostomie
Irrigation de cholécystostomie et d'autre
drain biliaire irigace cholecysotomie
a jiných žlučových trubic
Irrigation de l'oeil irigace oka
Irrigation de l'oreille irigace ucha
Irrigation de néphrostomie et de pyélostomie irigace nefrostomie nebo pyelostomie
Irrigation d'urétérostomie et de cathéter
urétéral irigace ureterostomie
a ureterálního katetru
Irrigation et exploration de drain ventriculaire výplach a vyšetření ventrikulárního shuntu
Isolement izolace
Isolement de segment d'intestin grêle izolace segmentu tenkého střeva
Isolement de segment d'intestin, SAP izolace segmentu střeva, jinde neurčená
Isolement de segment du gros intestin izolace segmentu tlustého střeva
Jéjunostomie percutanée [endoscopique]
perkutánní (endoskopická) jejunostomie
Kératomileusis plastická chirurgie rohovky
Kératophakie keratofakie
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
lamelární keratoplastika
s autotransplantátem
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
penetrující keratoplastika
s autotransplantátem
Kératoprothèse keratoprotéza
Kératotomie radiale radikální keratotomie
Kyphoplastie perkutánní vertebrální zvětšení
Lambeau cutané du sein štěp se stopkou do
prsou
Lambeau musculaire du sein lalok svalového štěpu do prsou
Laparoscopie laparoskopie
Laparotomie exploratrice explorativní laparotomie
Laryngectomie complète úplná laryngektomie
Laryngectomie radicale radikální laryngektomie
Laryngographie contrastée kontrastní laryngogram
Laryngoscopie et autre trachéoscopie laryngoskopie a jiná torakoskopie
Lavage gastrique žaludeční laváž
Lavage péritonéal peritoneální laváž
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a stripping křečové žíly, jiné cévy hlavy
a krku
Ligature et stripping de veines variqueuses
abdominales ligace a stripping křečové žíly, břišní žíly
Ligature et stripping de veines variqueuses
de membre supérieur ligace a stripping
křečové žíly, cévy horních končetin
Ligature et stripping de veines variqueuses
des membres inférieurs ligace a stripping
křečové žíly, žíly dolních končetin
Ligature et stripping de veines variqueuses
intracrâniennes ligace a stripping křečové
žíly, intrakraniální cévy
Ligature et stripping de veines variqueuses
thoraciques ligace a stripping křečové žíly, jiné hrudní cévy
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle d'autres sites extrakorporeální
litotripsie šokovou vlnou jiných míst
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de
canal biliaire extrakorporeální litotripsie
šokovou vlnou žlučníku anebo žlučovodu
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l'uretère et/ou de
la vessie extrakorporeální litotripsie šokovou vlnou ledviny, močovodu a/nebo měchýře
Lobectomie cérébrale lobektomie mozku
Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique torakoskopická lobektomie
plic
Lobectomie thyroïdienne unilatérale jednostranná lobektomie štítné žlázy
Lobotomie et tractotomie lobotomie
a traktotomie
Lymphangiographie cervicale krční lymfangiogram
Lymphographie abdominale břišní lymfangiogram
Lymphographie du membre inférieur lymfangiogram dolní končetiny
Lymphographie du membre supérieur
lymfangiogram horní končetiny
Lymphographie intrathoracique intratorakální lymfangiogram
Lyse d'adhérence cornéo-vitréenne lýza
korneovitreálních adhezí
Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la
paupière lýza adhezí šlachy spojivky kromě víčka
Lyse d'adhérence de la main lýza adhezí
ruky

Lyse d'adhérence du cordon spermatique
lýza adhezí semenného provazce
Lyse d'adhérences de la langue lýza adhezí
jazyka
Lyse d'adhérences de la vulve lýza vulválních adhezí
Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse lýza adhezí svalu, šlachy,
povázky a burzy
Lyse d'adhérences de trachée et de larynx
lýza adhezí průdušnice nebo hrtanu
Lyse d'adhérences du nez lýza adhezí nosu
Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie lýza intraluminálních
adhezí s incizí do měchýře
Lyse d'adhérences intraluminales de l'uretère lýza intraluminálních adhezí močovodu
Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
lýza intraluminálních adhezí vaginy
Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par laparoscopie laparoskopická lýza perirenálních nebo periureterálních adhezí
Lyse d'adhérences péritonéales par laparoscopie laparoskopická lýza peritoneálních srůstů
Lyse d'adhérences périvésicales par laparoscopie laparoskopická lýza perivesikálních srůstů
Lyse d'adhérences pharyngiennes lýza hltanových adhezí
Lyse d'autre synéchie antérieure lýza jiného předního srůstu duhovky s rohovkou
Lyse de goniosynéchie uvolnění goniosynechie
Lyse de synéchie postérieure lýza zadního
srůstu duhovky s rohovkou
Lyse transurétrale d'adhérences intraluminales transuretrální lýza prosvícených
adhezí
Mammoplastie d'augmentation, SAP augmentační mamoplastika
Mammoplastie de réduction jednostranná
redukční mamoplastika
Mammoplastie de réduction bilatérale
oboustranná redukční mamoplastika
Mandibulectomie partielle částečná mandibulektomie
Mandibulectomie totale, avec reconstruction simultanée úplná mandibulektomie se současnou rekonstrukcí
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Mastectomie radicale, étendue, bilatérale
oboustranná rozšířená radikální mastektomie
Mastectomie radicale, étendue, unilatérale
jednostranná rozšířená radikální mastektomie
Mastectomie radicale, unilatérale jednostranná radikální mastektomie
Mastectomie sous-cutanée bilatérale avec
mise en place simultanée d'une prothèse
mammaire oboustranná podkožní mamektomie se současnou implantací
Mastectomie sous-cutanée unilatérale avec
mise en place simultanée d'une prothèse
mammaire jednostranná podkožní mamektomie se současným implantátem
Mastectomie subtotale subtotální mastektomie
Mastectomie unilatérale, simple jednostranná jednoduchá mastektomie
Mastoïdectomie radicale radikální mastoidektomie
Mastoïdectomie simple jednoduchá mastoidektomie
Mastopexie mastopexie
Mastotomie mastotomie
Méatoplastie urétrale meatoplastika močové trubice
Méatotomie urétérale discize ureterálního
ústí
Méatotomie urétrale meatotomie uretry
Médiastinoscopie mediastinoskopie
Médication respiratoire par vaporisateur
respirační medikace podávaná rozprašovačem
Meniscectomie du genou excize poloměsíčité chrupavky kolene
Mensuration corporelle tělesné rozměry
Mensuration de la longueur des membres
měření délky končetiny
Mesure de la pression urétrale tlakový profil močové trubice
Mesure de l'amplitude articulaire test
kloubní hybnosti
Mesure de l'impédance d'électrode de stimulateur kontrola činnosti impedance
elektrod kardiostimulátoru
Mesure de pression du sphincter d'Oddi
tlakové měření Oddiho svěrače
Mesure des gaz sanguins artériels systémiques měření krevních plynů systemické
arteriální krve
Mesure des gaz sanguins veineux mixtes
měření plynů smíšené žilní krve

Manipulation intra-abdominale d'intestin
grêle intraabdominální manipulace
s tenkým střevem
Manipulation intra-abdominale d'intestin,
SAP intraabdominální manipulace se střevy
Manipulation intra-abdominale du gros
intestin (côlon) intraabdominální manipulace s tlustým střevem
Manipulation peropératoire de l'estomac
intraoperativní manipulace se žaludkem
Manométrie oesophagienne manometrie
jícnu
Manométrie urinaire močová manometrie
Marsupialisation de kyste de glande salivaire marsupilalizace cysty slinné žlázy
Marsupialisation de kyste de la rate marsupializace slezinné cysty
Marsupialisation de kyste du col utérin
marsupializace slezinné cysty
Marsupialisation de kyste du larynx marsupializace hrtanové cysty
Marsupialisation de kyste ovarien marsupializace slezinné cysty
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie laparoskopická marsupializace
cysty vaječníků
Marsupialisation de kyste pancréatique
marsupializace slinivkové cysty
Marsupialisation de la glande de Bartholin
(kyste) marsupializace Bartholinovy žlázy
Marsupialisation de lésion du rein marsupializace léze ledviny
Marsupialisation de lésion hépatique marsupializace léze jater
Massage cardiaque à thorax ouvert otevřená přímá srdeční masáž
Massage cardiaque externe srdeční masáž
na uzavřeném hrudníku
Massage prostatique prostatická masáž
Massage rectal masáž konečníku kvůli křeči
řitního zdvihače
Mastectomie avec évidement ganglionnaire axillaire bilatérale, simple oboustranná rozšířená jednoduchá mastektomie
Mastectomie avec évidement ganglionnaire axillaire unilatérale, simple jednostranná rozšířená jednoduchá mastektomie
Mastectomie bilatérale, simple oboustranná
mastektomie
Mastectomie radicale, bilatérale oboustranná radikální mastektomie
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Monitoring neurophysiologique peropératoire intraoperativní neurofyziologické
monitorování
Monitoring-encéphalographique par vidéo
et radio-télémétrie video a radiotelemeterický elektroencefalografický monitoring
Myectomie ano-rectale anorektální myektomie
Myélographie ou radiculographie, avec
produit de contraste kontrastní myelogram
Myotomie myotomie
Myotomie cricopharyngienne krikofaryngeální myotomie
Myotomie d'autre partie du côlon (sauf
sigmoïde) myotomie jiných částí tračníku
Myotomie de la main myotomie ruky
Myotomie du côlon sigmoïde myotomie
esovité kličky
Myringoplastie myringoplastika
Myringotomie avec insertion d'un drain
myringotomie s vložením trubičky
Narcoanalyse narkoanalýza
Néphrectomie bilatérale oboustranná
nefrektomie
Néphrectomie du rein restant nefrektomie
zbylé ledviny
Néphrectomie partielle částečná nefrektomie
Néphrocystanastomose, SAP nefrocystanastomóza, jinde neurčená
Néphropexie nefropexie
Néphroscopie nefroskopie
Néphrostomie nefrostomie
Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) perkutánní nefrostomie bez fragmentace
Néphrostomie percutanée, avec fragmentation (lithotripsie) perkutánní nefrostomie s fragmentací
Néphrotomie nefrotomie
Neurectasie neurektáze
Oblitération de la voûte vaginale obliterace
vaginální klenby
Oblitération de point lacrymal obliterace
punctum lacrimale
Oblitération et excision totale du vagin obliterace a plná excize vaginy
Oesophagectomie partielle částečná esofagektomie
Oesophagectomie totale úplná esofagektomie
Oesophagectomie, SAP esofagektomie

Mesure du seuil d'impulsion en volt ou en
ampère d'un stimulateur kontrola prahu
napětí a proudu kardiostimulátoru
Mesure intraartérielle en continu des gaz
sanguins průběžné monitorování intraarteriálních krevních plynů
Méthode non mécanique de réanimation
umělé dýchání
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension aplikace vnějšího
fixačního zařízení, jednorovinný
Mise en place de dispositif de fixation externe, système circulaire aplikace vnějšího fixačního zařízení, prstencový systém
Mise en place d'un dispositif ou système
mixte aplikace hybridního vnějšího fixačního zařízení
Mobilisation assistée asistované cvičení
Mobilisation assistée en piscine asistované
cvičení v bazénu
Mobilisation contre la résistance odporové
cvičení
Mobilisation d'autres articulations mobilizace jiného kloubu
Mobilisation de la colonne vertébrale (rachis) mobilizace páteře
Mobilisation de l'étrier mobilizace třmínku
Monitoring cardiaque ambulatoire ambulantní monitorování srdce
Monitoring de débit cardiaque par autre
technique monitorování srdečního výkonu
jinou technikou
Monitoring de la pression intracrânienne
monitorování intrakraniálního tlaku
Monitoring de la température cérébrale
monitorování teploty mozku
Monitoring de l'oxygénation intracrânienne monitorování intrakraniálního kyslíku
Monitoring de pression artérielle systémique systemické monitorování tlaku
v tepně
Monitoring de pression d'artère pulmonaire monitorování tlaku v plicní tepně
Monitoring de pression veineuse centrale
sledování centrálního žilního tlaku
Monitoring du débit cardiaque par la
technique de consommation d'oxygène
monitorování srdečního výkonu technikou
spotřeby kyslíku
Monitoring du flux sanguin coronarien
monitorování srdečního průtoku krve
Monitoring électrocardiographique elektrografické monitorování
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Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, radius et cubitus neurčená operace
zranění kosti, kost vřetenní a loketní
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, site non spécifié neurčená operace
zranění kosti, neurčené místo
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, tibia et péroné neurčená operace
zranění kosti, kost holenní a lýtková
Opération de réentrée (dans l'aorte) opětovná operace (aorta)
Opération de soutien suprapubien operace
suprapubického závěsu
Opération de trabécules cardiaques operace masitých trámců srdce
Opération d'interposition interpoziční operace
Opération du corps carotidien, du sinus
carotidien et autres corps vasculaires
operace karotického tělíska a jiných vaskulárních tělísek
Operation du cristallin, NCA operace čočky
Opération du globus pallidum operace na
bledenci
Opération du thalamus operace brzlíku
Opération plastique de la main avec greffe
de muscle ou de fascia plastická operace
ruky štěpem svalu nebo povázky
Opération plastique de main avec autre
greffe ou implant plastická operace ruky
jiným štěpem nebo implantátem
Opération plastique du pharynx plastická
operace hltanu
Opération pour transformation de sexe,
non classée ailleurs operace ne změnu pohlaví
Opération sur des muscles extraoculaires –
deux ou plus – avec libération temporaire du globe, un ou deux yeux operace
dvou nebo více extraokulárních svalů včetně dočasného odpojení z oční koule, jednoho nebo obou očí
Opération sur le foetus pour faciliter l'accouchement operace na plodu k umožnění
porodu
Opérations d'autres structures adjacentes
aux valves cardiaques operace jiných
struktur přilehlých k chlopním srdce
Opérations de cordages tendineux operace
šlašinky
Opérations de muscle papillaire operace
papilárního svalu
Opérations du clitoris operace poštěváčku

Oesophagogastroduodénoscopie avec biopsie fermée esofagogastroduodenoskopie
s uzavřenou biopsií
Oesophago-gastroplastie esofagogastroplastika
Oesophago-gastrostomie antésternale
předhrudní esofagogastrostomie
Oesophagomyotomie esofagomyotomie
Oesophago-oesophagostomie antésternale
předhrudní esofagoesofagostomie
Oesophagoscopie opératoire par incision
operativní esofagoskopie incizí
Oesophagoscopie par orifice artificiel
(stomie) esofagoskopie skrz umělé ústí
Oesophagostomie cervicale krční esofagostomie
Oesophagostomie, SAP esofagostomie, jinde neurčená
Onychoplastie onychoplastika
Opération autre et non spécifiée du thymus operace brzlíku
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie thoracoscopique jiná
a neurčená torakoskopická operace brzlíku
Opération de la hanche, non classée
ailleurs oprava kyčle, neklasifikované jinde
Opération de la trompe d'Eustache operace Eustachovy trubice
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, autre os spécifié, sauf os de la face
neurčená operace zranění kosti, jiné neurčené místo
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, fémur neurčená operace zranění kosti, kost stehenní
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, humérus neurčená operace zranění
kosti, kost pažní
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, os du carpe et du métacarpe neurčená operace zranění kosti, kosti zápěstí
a záprstní
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, os du tarse et du métatarse neurčená operace zranění kosti, kosti nártní
a zánártní
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, phalange de la main neurčená operace zranění kosti, články prstů ruky
Opération de lésion osseuse traumatique,
SAP, phalange du pied neurčená operace
zranění kosti, články prstů nohy
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Ostéoclasie, radius et cubitus zlomení kosti,
kost vřetenní a loketní
Ostéoclasie, rotule zlomení kosti, čéška
Ostéoclasie, site non spécifié osteklaze/zlomení kosti, neurčené místo
Ostéoclasie, tibia et péroné zlomení kosti,
kost holenní a lýtková
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la
mandibule osteoplastika (osteotomie) těla
dolní čelisti
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de
l'os maxillaire úseková osteoplastika (osteotomie) horní čelisti
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os
maxillaire úplná osteoplastika (osteotomie) horní čelisti
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de
branche mandibulaire uzavřená osteoplastika (osteotomie) ramena dolní čelisti
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de
branche mandibulaire otevřená osteoplastika (osteotomie) ramena dolní čelisti
Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum klínová osteotomie,
lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra
a hrudní kost)
Ostéotomie cunéiforme, fémur klínová osteotomie, stehenní kost
Ostéotomie cunéiforme, humérus klínová
osteotomie, pažní kost
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du
métacarpe klínová osteotomie, kosti zápěstí a záprstní
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du
métatarse klínová osteotomie, kosti nártní
a zánártní
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
klínová osteotomie, kost vřetenní a loketní
Ostéotomie cunéiforme, rotule klínová osteotomie, čéška
Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
klínová osteotomie, blíže neurčeného místa
Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné
klínová osteotomie, kost holenní a lýtková
Otoscopie otoskopie
Ouverture de blépharorraphie dělení blefarorafie
Ouverture de suture crânienne otevření
švu lebky
Ouverture différée d'autre entérostomie
zpožděné otevření jiné enterostomie
Ouverture différée de colostomie zpožděné
otevření kolostomie

Ophtalmoscopie oftalmoskopie
Orbitotomie avec l'insertion d'implant orbitaire diagnostická procedura očnice
a oční koule
Orbitotomie avec volet osseux orbitotomie
s kostním lalokem
Orchidectomie unilatérale jednostranné odstranění varlete
Orchidopexie orchiopexie
Orthopantomographie panoramatický rentgen zubů
Ostectomie partielle d'autre os de la face
částečná ostektomie jiné obličejové kosti
Ostectomie totale d'autre os de la face,
avec reconstruction simultanée úplná ostektomie jiné obličejové kosti se současnou
rekonstrukcí
Ostectomie totale, autre site spécifié, sauf
os de la face totální ostektomie, jiná kost
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum totální ostektomie, lopatka,
klíční kost a hrudní koš (žebra a hrudní
kost)
Ostectomie totale, fémur úplná ostektomie
stehenní kosti
Ostectomie totale, humérus úplná ostektomie pažní kosti
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe úplná ostektomie kosti zápěstní
a záprstní
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse úplná osteotomie, kosti nártní
a zánártní
Ostectomie totale, radius et cubitus úplná
ostektomie kosti vřetenní a loketní
Ostectomie totale, rotule úplná ostektomie
čéška
Ostectomie totale, site non spécifié totální
ostektomie, neurčené místo
Ostectomie totale, tibia et péroné úplná ostektomie kosti holenní a lýtkové
Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf os de
la face osteklaze/zlomení kosti, jiné místo
Ostéoclasie, clavicule, omoplate, côtes et
sternum zlomení kosti, lopatka, klíční kost
a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Ostéoclasie, fémur zlomení kosti, stehenní
kost
Ostéoclasie, humérus zlomení kosti, pažní
kost
Ostéoclasie, os du carpe et du métacarpe
zlomení kosti, kosti zápěstí a záprstní
Ostéoclasie, os du tarse et du métatarse
zlomení kosti, kosti nártní a zánártní
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Ouverture différée d'iléostomie zpožděné
otevření ileostomie
Ovariectomie unilatérale par laparoscopie
laparoskopická jednostranná ooforektomie
Ovariotomie laparoscopique laparoskopická ooforotomie
Oxygénation hyperbare přetlaková kyslíková léčba
Oxymétrie de pouls foetal pulzní oxymetrie
plodu
Pancréatectomie caudale proximální pankreatektomie
Pancréatectomie céphalique proximální
pankreatektomie
Pancréatectomie subtotale radicale radikální subtotální panhysterektomie
Pancréatectomie totale úplná pankreatektomie
Pancréatico-duodénectomie radicale radikální pankreatikoduodenektomie
Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [ERP] endoskopická retrográdní pankreatografie
Parathyroïdectomie totale úplná parathyroidektomie
Pelvigraphie contrastée plynová pánevní
radiografie barvivem
Pelvimétrie pelvimetrie
Perçage du lobe de l'oreille piercing ušního
lalůčku
Perfusion amniotique amnioinfúze
Perfusion d'agent thrombolytique dans
une artère coronaire intrakoronární trombolytická arteriální infúze
Perfusion d'agent vasopresseur infúze vasopresické látky
Perfusion d'anticorps immunosuppressifs
infuzní léčba imunosupresivy
Perfusion de drotrecogin alpha activé infuze drotrecoginu alfa
Perfusion d'interleukine-2 [IL-2] à hautes
doses vysoká dávka infúze interleukinu 2
Perfusion d'isotope radioactif liquide infúze tekutého brachyterapického radioizotopu
Perfusion du corps entier celková perfuze
těla
Perfusion intestinale de substances nutritives concentrées enterální infúze koncentrovaného roztoku živin
Perfusion locale de l'intestin grêle lokální
perfúze tenkého střeva
Perfusion locale de rein lokální perfúze ledviny

Perfusion locale du gros intestin lokální
perfúze tlustého střeva
Perfusion localisée du foie lokalizovaná perfúze jater
Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées vložení úplně implantovatelné infuzní pumpy
Péricardectomie perikardiektomie
Péricardiocentèse perikardiocentéza
Péricardiotomie perikardiotomie
Phacoémulsification et aspiration de cataracte fakoemulsifikace a aspirace katarakty
Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure mechanická fakofragmentace a aspirace katarakty zadní cestou
Phacofragmentation mécanique et autre
aspiration de cataracte mechanická fakofragmentace a jiná aspirace katarakty
Pharyngectomie (partielle) částečná faryngektomie
Pharyngoscopie faryngoskopie
Pharyngotomie faryngotomie
Phlébographie (avec matériel de contraste), SAP flebografie s použitím kontrastních materiálů, neurčené místo
Phlébographie d'autres sites spécifiés (avec
matériel de contraste) flebografie jiné žíly s použitím kontrastních materiálů
Phlébographie d'autres veines intraabdominales (avec matériel de contraste)
flebografie jiné nitrobřišní žíly s použitím
kontrastních materiálů
Phlébographie d'autres veines intrathoraciques (avec matériel de contraste) flebografie jiné nitrohrudní žíly s použitím
kontrastních materiálů
Phlébographie des veines de la tête et du
cou (avec matériel de contraste) flebografie jiné žíly hlavy a krku s použitím
kontrastních materiálů
Phlébographie des veines fémorales et des
membres inférieurs (avec matériel de
contraste) flebografie stehenní žíly a jiné
žíly dolní končetiny s použitím kontrastních materiálů
Phlébographie d'impédance impedanční
flebografie
Phlébographie pulmonaire (avec matériel
de contraste) flebografie jiné plicní žíly
s použitím kontrastních materiálů
Phonocardiogramme avec dérivation de
l'ECG fonokardiogram (s ECG svodem)
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Ponction ventriculaire par cathéter implanté préalablement ventrikulopunkce
dříve implantovaným katetrem
Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique vaginale) perkutánní aspirace varletnice
Pontage (aorto-)coronarien de deux
artères coronaires (aorto)koronární bypass dvou koronárních arterií
Pontage (aorto-)coronarien de quatre ou
plus artères coronaires (aorto)koronární
bypass čtyř nebo více koronárních arterií
Pontage (aorto-)coronarien de trois artères
coronaires (aorto)koronární bypass tří koronárních arterií
Pontage (aorto-)coronarien d'une artère
coronaire (aorto)koronární bypass jedné
koronární arterie
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP aortokoronární bypass pro revaskularizaci srdce, jinde neurčený
Pontage entre aorte, artère iliaque et
artère fémorale aorto-iliko-stehenní bypass
Pontage entre aorte, artère sous clavière et
carotide aorto-podklíčkový-karotický bypass
Pontage entre deux artères mammaires internes et artères coronaires dvojitá anastomóza prsní-koronární tepny
Pontage entre une artère mammaire interne et artère coronaire jednoduchý interní bypass prsní-koronární tepny
Pontage ou shunt vasculaire extraintracranien extrakraniální-intrakraniální
EC-IC žilní bypass
Portographie (avec matériel de contraste)
flebografie jiné vrátnicové žíly s použitím
kontrastních materiálů
Potentiel visuel évoqué [VEP] vizuálně
evokované potenciály
Prélèvement de sang foetal et biopsie odběr
plodové krve a biopsie
Première insertion de pace-maker à
chambre unique, non spécifié comme
sensible à la fréquence počáteční vložení
jednokomorového zařízení
Première insertion de pace-maker à
chambre unique, sensible à la fréquence
počáteční vložení jednokomorového zařízení

Photoanalyse d'impulsion électrique de
stimulateur kontrola tvaru vlny umělého
pacemakeru
Photographie du fond de l'oeil fotografy
klenby
Photophérèse thérapeutique léčebná fotoferéza
Placement d'un stimulateur de maturation
osseuse non invasif ne-invazivní umístění
stimulátoru kostního růstu
Plasmaphérèse thérapeutique léčebná
plasmaferéza
Plastie du cholédoque plastika žlučovodu
Plastie du quadriceps kvadricepsplastika
Pléthysmogramme pletysmogram
Pleurodèse zjizvení pohrudnice
Plicature de bulles d'emphysème řasení
emfyzematické buly
Plicature de la jonction urétro-vésicale řasení uretrovesikálního spojení
Plicature du diaphragme řasení bránice
Pneumoencéphalographie pneumoencefalogram
Pneumographie médiastinale pneumogram
mezihrudní
Pneumographie rétropéritonéale retroperitoneální pneumogram
Pneumonectomie autre et non spécifiée jiná a blíže neurčená pneumonektomie
Pneumonectomie par voie thoracoscopique
torakoskopická pneumonektomie
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon pneumoperitoneum kvůli kolapsu plic
Pneumothorax artificiel pour collapsus du
poumon umělý pneumotorax kvůli kolapsu
plic
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de
vaisseaux) policizační operace přenášecí
nervy a krevní zásobení
Polypectomie endoscopique du gros intestin endoskopická polypektomie tlustého
střeva
Polypectomie rectale [endoscopique] (endoskopická) polypektomie konečníku
Ponction abdominale percutanée (drainage) perkutánní břišní drenáž
Ponction cisternale spinální punkce dutou
jehlou
Ponction de la rate punkce sleziny
Ponction de sinus nasal pour aspiration ou
lavage punkce nosní dutiny pro výplach
a aspiraci
Ponction lombaire lumbální punkce
Ponction pulmonaire punkce plic
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Pubiotomie pour faciliter l'accouchement
pubiotomie k vedení porodu
Pyélographie percutanée perkutánní pyelogram
Pyélographie rétrograde retrográdní pyelogram
Pyéloscopie pyeloskopie
Pyélostomie otevření ledvinné pánvičky
Pyélotomie řez ledvinnou pánvičkou
Pyloromyotomie pyloromyotomie
Quadrantectomie du sein kvadrantová resekce prsou
Raccourcissement d'os, autre os spécifié
procedura zkrácení končetiny, jiná kost
Raccourcissement d'os, carpe et métacarpe procedura zkrácení končetiny, kosti zápěstní a záprstní
Raccourcissement d'os, fémur procedura
zkrácení končetiny, stehenní kost
Raccourcissement d'os, humérus procedura
zkrácení končetiny, pažní kost
Raccourcissement d'os, radius et cubitus
procedura zkrácení končetiny, kosti vřetenní a loketní
Raccourcissement d'os, tarse et métatarse
procedura zkrácení končetiny, zánártních
a nártních kostí
Raccourcissement d'os, tibia et péroné
procedura zkrácení končetiny, kost holenní
a lýtková
Radiographie (des os) de la cheville et du
pied rentgen kostí kotníku a nohy
Radiographie (des os) de l'épaule et du
bras rentgen kostí ramene a paže
Radiographie (des os) du coude et de l'avant-bras rentgen kostí kotníku a nohy
Radiographie (des os) du fémur, du genou
et de la jambe rentgen kostí stehna, kolene
a dolní končetiny
Radiographie (des os) du membre inférieur, SAP rentgen kostí dolní končetiny,
jinde neurčený
Radiographie (des os) du membre supérieur, SAP rentgen kostí horní končetiny,
jinde neurčený
Radiographie (des os) du poignet et de la
main rentgen kostí zápěstí a ruky
Radiographie cardiaque en contraste négatif negativní kontrastní srdeční rentgenografie
Radiographie contrastée de l'orbite kontrastní radiogram očnice
Radiographie contrastée du nasopharynx
kontrastní radiogram nosohltanu

Préparation et autonomisation de lambeau
pédiculé vyříznutí a preparace stopky štěpu a
Préparation prénatale prenatální cvičení
Prescription, adaptation et fourniture de
lentilles de contact předpis, nasazení
a příprava kontaktních čoček
Pression artérielle pulmonaire capillaire
moyenne klínové monitorování v plicní
tepně
Proctoclyse proktoklýza
Programme de mobilisation articulaire
(training) trénink v pohybu kloubů
Prostatectomie par voie périnéale perineální prostatektomie
Prostatectomie radicale radikální prostatektomie
Prostatectomie rétropubienne retropubická
prostatektomie
Prostatectomie suprapubienne subrapubická prostatektomie
Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP)
transuretrální (ultrazvukově) vedená laserově indukovaná prostatektomie
Prothèse articulaire de pied et d'orteil náhrada kloubu nohy a prstů nohy
Prothèse mammaire bilatérale oboustranný
prsní implantát
Prothèse mammaire unilatérale jednostranný prsní implantát
Prothèse oculaire oční protéza
Prothèse partielle de hanche částečná náhrada kyčelního kloubu
Prothèse partielle d'épaule částečná náhrada ramene
Prothèse totale de coude úplná náhrada lokte
Prothèse totale de genou úplná endoprotéza
kolenního kloubu
Prothèse totale de hanche úplná náhrada
kyčelního kloubu
Prothèse totale de cheville úplná náhrada
kotníku
Prothèse totale d'épaule úplná náhrada ramene
Psychanalyse psychoanalýza
Psychodrame psychodrama
Psychothérapie par le jeu herní psychoterapie
Psychothérapie verbale de soutien podpůrná verbální psychoterapie
Psychothérapie verbale exploratoire explorativní verbální psychoterapie
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konstrukce zahrnující okraj očního víčka,
plná tloušťka
Reconstruction de paupière impliquant le
rebord palpébral, épaisseur partielle rekonstrukce zahrnující okraj očního víčka,
částečná tloušťka
Reconstruction de paupière, SAP rekonstrukce očního víčka
Reconstruction de poulie de tendon zkrácení kladkové šlachy ruky
Reconstruction de poulie tendineuse zkrácení kladkové šlachy jiné než ruky
Reconstruction de sourcil avec greffe de
follicule pileux rekonstrukce očního víčka
laloky nebo štěpy
Reconstruction de trachée et construction
de larynx artificiel rekonstrukce průdušnice a konstrukce umělého hrtanu
Reconstruction du conduit auditif externe
rekonstrukce zevního zvukovodu
Reconstruction du pavillon de l'oreille
konstrukce ušního lalůčku
Reconstruction du pénis rekonstrukce penisu
Reconstruction totale de sein úplná rekonstrukce prsu
Reconstruction totale du nez úplná rekonstrukce nosu
Reconstruction vaginale vaginální rekonstrukce
Reconstruction vaginale, avec greffon ou
prothèse rekonstrukce vaginy pomocí štěpu nebo protézy
Rectopexie abdominale břišní proktopexie
Rectorectostomie rektorektostomie
Rectosigmoïdectomie transsacrée transsakrální rektosigmoidektomie
Rectosigmoïdoscopie à travers orifice artificiel (stomie) proktosigmoidoskopie skrz
umělé ústí
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
transabdominální proktosigmoidoskopie
Rectosigmoïdoscopie, rigide rigidní proktosigmoidoskopie
Rectostomie vytvoření umělého vývodu
z konečníku
Rectotomie proktotomie
Recul de tendon recese uchycení šlachy
Recul de tendon de la main recese šlachy
ruky
Recul d'un seul muscle extraoculaire recese jednoho extraokulárního svalu

Radiographie de la déglutition polknutí barya
Radiographie de l'intestin grêle rentgen
tenkého střeva
Radiographie de routine du thorax rutinní
rentgenové vyšetření
Radiographie de vessie iléale cystourethrografie
Radiographie des côtes, du sternum et de
la clavicule RTG žeber, hrudní a klíční
kosti
Radiographie du tractus digestif inférieur
RTG pasáž dolního gastrointestinálního
traktu
Radiographie du tractus gastro-intestinal
supérieur RTG pasáž horního gastrointestinálního traktu
Radiographie d'utérus gravide RTG těhotné dělohy
Radiographie pelvienne plynová kontrastní
pánevní radiografie
Radiothérapie par électrons peropératoire
intraoperativní ozáření pomocí elektronů
Rattachement de muscle opětovné uchycení
svalu
Rattachement de tendon opětovné uchycení
šlachy
Réadaptation cardiaque přeškolování srdce
Réadaptation professionnelle hlasová rehabilitace
Réanastomose de l'urètre reanastomóza
močové trubice
Réanimation cardiopulmonaire, SAP umělé dýchání se srdeční masáží
Reconstruction de canal déférent sectionné
chirurgicalement rekonstrukce chirurgicky rozděleného chámovodu
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival
avec greffe libre rekonstrukce Douglasově
prostoru s štěpem nebo protézou
Reconstruction de la vessie rekonstrukce
močového měchýře
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse rekonstrukce očního víčka sliznicovou membránou laloků nebo štěpů kůže
Reconstruction de paupière avec lambeau
ou greffe cutanée rekonstrukce očního
víčka laloky nebo štěpy kůže
Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival rekonstrukce očního
víčka s tarsokonjunktiválním lalokem
Reconstruction de paupière impliquant le
rebord palpébral, épaisseur complète re-
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Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, os du tarse et du métatarse uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací
kosti nártní a zánártní kostí
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, phalange de la main uzavřená
redukce zlomeniny s interní fixací články
prstů ruky
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, phalange du pied uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací články
prstů nohy
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, radius et cubitus uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací vřetenní
a loketní kosti
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, site non spécifié uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace, neurčené
místo
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, tibia et péroné uzavřená redukce
zlomeniny s interní fixací kost holenní
a lýtková
Réduction fermée de fracture de la mandibule zavřená redukce zlomeniny horní
čelisti
Réduction fermée de fracture du maxillaire zavřená redukce zlomeniny horní
čelisti
Réduction fermée de fracture du nez uzavřená repozice nosní zlomeniny
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, autre os spécifié, sauf os de la
face redukce zlomeniny bez interní fixace
jiné určené kosti
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, fémur uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace, kost stehenní
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, humérus uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace, kost pažní
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, os du carpe et du métacarpe
uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace kosti zápěstí a záprstní
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, os du tarse et du métatarse uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace
kosti nártní a zánártní kostí
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, phalanges de la main uzavřená
redukce zlomeniny bez interní fixace články prstů ruky

Réduction de fracture d'os de la face, SAP
redukce/repozice zlomeniny obličejové
kosti, jinde neurčená
Réduction de prolapsus anal redukce prolapsu konečníku
Réduction de torsion de testicule ou de
cordon spermatique redukce torze varlete
nebo semenného provazce
Réduction de torsion du pédicule rénal repozice torze stopky ledviny
Réduction d'hémorroïdes redukce hemoroidů
Réduction du corps ciliaire, SAP zmenšení
řasnatého tělíska
Réduction d'un prolapsus du cordon náhrada vyhřezlého pupečníku
Réduction d'une invagination du tractus
digestif redukce intususcepce zažívacího
traktu
Réduction d'une surcorrection de ptose redukce překorigování ptózy
Réduction fermée de décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la face
uzavřená redukce separované epifýzy jiné
neurčené místo
Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur uzavřená redukce separované
epifýzy kost stehenní
Réduction fermée de décollement épiphysaire, humérus uzavřená redukce separované epifýzy pažní kosti
Réduction fermée de décollement épiphysaire, radius et cubitus uzavřená repozice
separované epifýzy kosti vřetenní a loketní
Réduction fermée de décollement épiphysaire, site non spécifié uzavřená redukce
separované epifýzy neurčené místo
Réduction fermée de décollement épiphysaire, tibia et péroné uzavřená redukce separované epifýzy kost holenní a lýtková
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, autre os spécifié, sauf os de la
face redukce zlomeniny s interní fixací jiné
určené kosti
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, fémur uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací, kost stehenní
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, humérus uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací, kost pažní
Réduction fermée de fracture avec fixation
interne, os du carpe et du métacarpe
uzavřená redukce zlomeniny s interní fixací kosti zápěstí a záprstní
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Réduction manuelle du prolapsus d'entérostomie ruční redukce prolapsu enterostomie
Réduction manuelle du prolapsus rectal
ruční redukce prolapsu konečníku
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la
face otevřená redukce separované epifýzy
jiné neurčené místo
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur otevřená redukce separované epifýzy kost stehenní
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, humérus otevřená redukce separované epifýzy pažní kosti
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, radius et cubitus otevřená repozice separované epifýzy kosti vřetenní
a loketní
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site non spécifié otevřená redukce separované epifýzy neurčené místo
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, tibia et péroné otevřená redukce
separované epifýzy kost holenní a lýtková
Réduction ouverte de fracture alvéolodentaire otevřená redukce alveolární zlomeniny
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la
face otevřená redukce zlomeniny s interní
fixací jiné určené kosti
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, fémur otevřená repozice zlomeniny s vnitřní fixací stehenní kosti
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, humérus otevřená repozice
zlomeniny s vnitřní fixací pažní kosti
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, os du carpe et du métacarpe
otevřená redukce zlomeniny s interní fixací
kosti zápěstí a záprstní
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, os du tarse et du métatarse
otevřená repozice zlomeniny s vnitřní fixací nártní a zánártní kosti
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de la main otevřená
redukce zlomeniny s interní fixací články
prstů ruky
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du pied otevřená redukce zlomeniny s interní fixací články
prstů nohy

Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, phalanges du pied uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace články
prstů nohy
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, radius et cubitus uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace vřetenní a loketní kosti
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, site non spécifié uzavřená redukce zlomeniny bez interní fixace, neurčené
místo
Réduction fermée de fracture sans fixation
interne, tibia et péroné uzavřená redukce
zlomeniny bez interní fixace kost holenní
a lýtková
Réduction fermée de luxation de la hanche
uzavřená redukce kyčle
Réduction fermée de luxation de la cheville
uzavřená redukce nohy a kotníku
Réduction fermée de luxation de l'épaule
ou de la ceinture scapulaire uzavřená redukce ramene
Réduction fermée de luxation du coude
uzavřená redukce lokte
Réduction fermée de luxation du genou
uzavřená redukce kolene
Réduction fermée de luxation du poignet
uzavřená redukce ruky
Réduction fermée de luxation temporomandibulaire uzavřená redukce temporomandibulární dislokace
Réduction fermée de luxation, autre site
spécifié, sauf os de la face uzavřená redukce dislokace jiného určeného místa
Réduction fermée de luxation, main et doigt uzavřená redukce ruky
Réduction fermée de luxation, pied et orteil uzavřená redukce prstu ruky
Réduction fermée de luxation, site non
spécifié uzavřená redukce jiného neurčeného místa
Réduction fermée d'une fracture de l'os
malaire et de l'arcade zygomatique otevřená redukce zlomeniny kosti lícní
a jařmové
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire chirurgické snížení objemu plic
Réduction manuelle d'hernie ruční redukce
kýly
Réduction manuelle d'inversion de l'utérus
ruční náhrada invertované dělohy
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Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, site non spécifié otevřená redukce zlomeniny bez interní fixace, neurčené místo
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, tibia et péroné otevřená redukce zlomeniny bez interní fixace kost
holenní a lýtková
Réduction ouverte de luxation de la
hanche otevřená redukce dislokace kyčle
Réduction ouverte de luxation de la cheville otevřená redukce dislokace kotníku
Réduction ouverte de luxation de l'épaule
ou de la ceinture scapulaire otevřená redukce dislokace ramene
Réduction ouverte de luxation du coude
otevřená redukce dislokace lokte
Réduction ouverte de luxation du genou
otevřená redukce dislokace kolene
Réduction ouverte de luxation du poignet
otevřená redukce dislokace zápěstí
Réduction ouverte de luxation temporomandibulaire otevřená redukce čelistní
dislokace
Réduction ouverte de luxation, autre site
spécifié, sauf os de la face otevřená redukce dislokace jiného určeného místa
Réduction ouverte de luxation, main et doigt otevřená redukce dislokace ruky a prstů
ruky
Réduction ouverte de luxation, pied et orteil otevřená redukce dislokace nohy
a prstů nohy
Réduction ouverte de luxation, site non
spécifié otevřená redukce dislokace jiného
neurčeného místa
Rééducation à la marche trénování chůze
a pohybu
Rééducation avec prothèse et orthèse trénink v používání protetické nebo ortotické
pomůcky
Rééducation de défaut de la parole trénink
řečových vad
Rééducation de la dyslexie cvičení pro dyslektiky
Rééducation de la dysphasie cvičení pro
dysfaziky
Refroidissement gastrique chlazení žaludku
Réhabilitation combinée d'alcoolisme et de
toxicomanie kombinovaná toxifikace
a léčba alkoholové závislosti
Réhabilitation d'alcoolisme léčba alkoholové závislosti

Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, radius et cubitus otevřená repozice zlomeniny s vnitřní fixací vřetenní
a loketní kosti
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, site non spécifié otevřená redukce zlomeniny s interní fixací, neurčené
místo
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, tibia et péroné otevřená redukce zlomeniny s interní fixací kost holenní a lýtková
Réduction ouverte de fracture de la mandibule otevřená redukce zlomeniny dolní
čelisti
Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique otevřená
redukce zlomeniny kosti lícní a jařmové
Réduction ouverte de fracture du maxillaire otevřená redukce zlomeniny horní
čelisti
Réduction ouverte de fracture du nez otevřená redukce zlomeniny nosu
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la
face otevřená redukce zlomeniny bez interní fixace jiné určené kosti
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur otevřená repozice zlomeniny bez vnitřní fixace stehenní kosti
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, humérus otevřená repozice
zlomeniny bez vnitřní fixace pažní kosti
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du métacarpe
otevřená redukce zlomeniny bez interní fixace kosti zápěstí a záprstní
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du tarse et du métatarse
otevřená repozice zlomeniny bez vnitřní
fixace nártní a zánártní kosti
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de la main otevřená
redukce zlomeniny bez interní fixace články prstů ruky
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du pied otevřená redukce zlomeniny bez interní fixace články
prstů nohy
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, radius et cubitus otevřená repozice zlomeniny bez vnitřní fixace vřetenní a loketní kosti
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ného zařízení do muskuloskeletální soustavy
Remplacement d'autre pessaire vaginal
náhrada jiného děložního pesaru
Remplacement de canule intervasculaire
náhrada kanyly céva-céva
Remplacement de cathéter de plaie náhrada zničeného katetru
Remplacement de cathéter urétral permanent náhrada trvalého uretrálního katetru
Remplacement de défibrillateur cardiaque
automatique, électrodes seules náhrada
automatického kardiostimulátorového/defibrilátorového vedení
Remplacement de défibrillateur cardiaque
automatique, générateur d'impulsions
seul náhrada automatického kardiostimulátorového/defibrilátorového pulzního generátoru
Remplacement de drain ou de tampon vaginal ou vulvaire náhrada vaginální nebo
vulvární výplně nebo drénu
Remplacement de sonde dans le canal
pancréatique ou biliaire náhrada stentu
žlučového nebo slinivkového vývodu
Remplacement de sonde de cystostomie
náhrada cystostomické trubičky
Remplacement de sonde de néphrostomie
náhrada nefrostomické trubičky
Remplacement de sonde de pyélostomie
náhrada pyelostomické trubičky
Remplacement de sonde d'urétérostomie
náhrada ureterostomické trubičky
Remplacement de stimulateur urétéral
électronique náhrada elektronického močovodového stimulátoru
Remplacement de stimulateur vésical
électronique náhrada elektronického stimulátoru měchýře
Remplacement de tampon de dent náhrada
zubní výplně
Remplacement de tampon de nez náhrada
nosní výplně
Remplacement de tampon ou de drain de
plaie náhrada obvazu rány nebo drénu
Remplacement de tout type de pace-maker
à double chambre náhrada jakéhokoliv
typu pacemakeru s dvoukomorovým zařízením
Remplacement de tube (stent) de trachée
ou de larynx náhrada hrtanového nebo
průdušnicového stentu
Remplacement de tube de gastrostomie
náhrada gastrostomické trubičky

Réhabilitation de toxicomanie rehabilitace
po drogové závislosti
Réhabilitation et désintoxication combinées d'alcoolisme et de toxicomanie rehabilitace a detoxikace po užívání alkoholu
a drog
Réhabilitation et désintoxication d'alcoolisme detoxikace a léčba alkoholové závislosti
Réhabilitation et désintoxication de toxicomanie rehabilitace a detoxikace při léčbě toxikománie
Réimplantation d'avant-bras, de poignet
ou de main opětovné uchycení předloktí,
zápěstí a ruky
Réimplantation de bras znovupřipojení
horní části paže
Réimplantation de cuisse znovupřipojení
stehna
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
opětovné uchycení prstu
Réimplantation de cheville ou de jambe
opětovné uchycení bérce nebo kotníku
Réimplantation de pied opětovné uchycení
nohy
Réimplantation de pouce replantace palce
Réimplantation de tissu pancréatique reimplantace tkáně slinivky
Réimplantation de tissu parathyroïdien reimplantace příštítné tkáně
Réimplantation de tissu surrénalien reimplantace tkáně nadledvin
Réimplantation de tissu thyroïdien reimplantace příštítné tkáně
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
reimplantace odchylných ledvinných cév
Réimplantation d'oreille amputée opětovné
uchycení amputovaného ucha
Réimplantation d'orteil replantace prstu
Réimplantation d'ovaire par laparoscopie
laparoskopická reimplantace vaječníků
Réimplantation du cuir chevelu náhrada
kůže hlavy
Réimplantation du pénis náhrada penisu
Réinsertion de drain ventriculaire náhrada
ventrikulárního shuntu
Réinsertion de muscle de la main opětovné
uchycení svalu ruky
Réinsertion de tendon de la main opětovné
uchycení šlachy ruky
Remodelage de la silhouette plastická operace na zmenšení velikosti
Remplacement d'autre matériel d'immobilisation musculo-squelettique náhrada ji-
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Réouverture du champ thyroïdien znovuotevření rány štítného pole
Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau
coronaire oprava aneurysmatu koronárních cév
Réparation (cure) de hernie parasternale
oprava parasternální kýly
Réparation d'autre déchirure obstétricale
récente oprava jiné běžné porodnické lacerace
Réparation d'autre fistule vaginale uzávěra
jiné píštěle vaginy
Réparation d'autre fistule vaginoentérique uzávěra jiné vaginoentrické píštěle
Réparation d'autre fistule vésicale uzávěra
jiné píštěle měchýře
Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure oprava jiné kýly
přední břišní stěny
Réparation d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure, avec greffon ou
prothèse otevřená oprava jiné kýly přední
břišní stěny se štěpem či protézou
Réparation d'autre voie biliaire oprava jiných žlučovodů
Réparation de blépharoptose par autres
techniques oprava blefaroptózy jinou
technikou
Réparation de blépharoptose par opération du tarse oprava blefaroptózy tarsální
technikou
Réparation de canalicule lacrymal oprava
kanálku
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique fermée oprava defektu síňového septa
s protézou, zavřená technika
Réparation de communication interauriculaire avec prothèse, technique ouverte oprava defektu síňového septa
s protézou, otevřená technika
Réparation de communication interauriculaire, avec greffe de tissu oprava defektu síňového septa s tkáňovým štěpem
Réparation de communication interventriculaire avec greffe de tissu oprava defektu komorového septa s tkáňovým štěpem
Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, fermée oprava
defektu komorového septa s protézou, zavřená technika

Remplacement de tube de trachéostomie
náhrada tracheostomické trubičky
Remplacement de tube d'oesophagostomie
et de tube naso-gastrique výměna (naso)gastrické nebo esofagostomické trubice
Remplacement de tube ou de matériel
d'entérostomie de l'intestin grêle náhrada
trubičky nebo enterostomického zařízení
tenkého střeva
Remplacement de tube ou de matériel
d'entérostomie du gros intestin náhrada
trubičky nebo enterostomického zařízení
tlustého střeva
Remplacement de valve aortique, avec
greffe de tissu otevřená a jiná náhrada aortální chlopně s tkáňovým štěpem
Remplacement de valve cardiaque, valve
non précisée otevření a jiná náhrada neurčené srdeční chlopně
Remplacement de valve mitrale, avec greffe de tissu otevřená a jiná náhrada dvojcípé/mitrální chlopně s tkáňovým štěpem
Remplacement de valve pulmonaire, avec
greffe de tissu otevřená a jiná náhrada
plícnicové chlopně s tkáňovým štěpem
Remplacement de valve tricuspide, avec
greffe de tissu otevřená a jiná náhrada aortální chlopně s aortálním štěpem
Remplacement d'électrode transveineuse
auriculaire et/ou ventriculaire náhrada
transvenózního síňového a/nebo komorového vedení elektrody
Remplacement et (ré)adaptation de diaphragme vaginal výměna a konečná úprava vaginálního diafragmy
Remplacement ou réparation d'autres
composantes implantables de système intégral de remplacement du coeur náhrada nebo oprava jiné implantovatelné součásti jednotky na náhradu srdce
Remplacement ou réparation de l'unité
thoracique du système de remplacement
du coeur náhrada nebo oprava hrudní jednotky na náhradu srdce
Remplacement total du poignet úplná náhrada zápěstí
Renforcement scléral avec greffe posílení
bělimy štepem
Réouverture de site de craniotomie znovuotevření místa laminektomie
Réouverture de site de laminectomie znovuotevření místa laminektomie
Réouverture de thoracotomie récente znovuotevření nedávného místa torakotomie

72

Réparation de déchirure de rétine par
cryothérapie oprava retinální trhliny kryoterapií
Réparation de déchirure de rétine par diathermie oprava retinální trhliny diatermií
Réparation de déchirure de rétine par
photocoagulation au xénon oprava retinální trhliny fotokoagulací xenonovým obloukem
Réparation de déchirure de rétine par
photocoagulation de type non-spécifié
oprava retinální trhliny fotokoagulací neurčeného typu
Réparation de déchirure obstétricale récente de la vessie et de l'urètre oprava
běžné porodnické lacerace měchýře
a močové trubice
Réparation de déchirure obstétricale récente de l'utérus, SAP oprava běžné porodnické lacerace dělohy, jinde neurčená
Réparation de déchirure obstétricale récente du col utérin oprava běžné porodnické lacerace děložního krčku
Réparation de déchirure obstétricale récente du corps utérin oprava běžné porodnické lacerace děložního těla
Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter anal
oprava běžné porodnické lacerace na konečníku a svěrači řitě
Réparation de doigt en maillet oprava kladívkovitého prstu
Réparation de fenêtre ovale et ronde oprava oválného a okrouhlého okénka
Réparation de fente labiale oprava rozštěpu
rtu
Réparation de fistule artério-veineuse
oprava arteriovenózní píštěle
Réparation de fistule colo-vaginale oprava
kolovaginální píštěle
Réparation de fistule de vulve ou de périnée oprava píštěle vulvy nebo hráze
Réparation de fistule du col utérin oprava
píštěle děložního krčku
Réparation de fistule du scrotum oprava
šourkové píštěle
Réparation de fistule oesophagienne, non
classée ailleurs oprava fistuly jícnu
Réparation de fistule périrectale oprava perirektální píštěle
Réparation de fistule recto-vaginale oprava
rektovaginální píštěle
Réparation de fistule sclérale oprava píštěle
bělimy

Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, par voie ouverte
oprava defektu komorového septa
s protézou, otevřená technika
Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec greffe
de tissu oprava neurčeného defektu přepážky srdce tkáňovým štěpem
Réparation de communication septale intracardiaque non précisée, avec prothèse
oprava neurčeného defektu přepážky srdce
protézou
Réparation de cystocèle oprava cystokély
Réparation de cystocèle et de rectocèle
oprava cystokély a rektokély
Réparation de cystocèle et de rectocèle,
avec greffon ou prothèse oprava cystokély a rektokély pomocí štěpu nebo protézy
Réparation de cystocèle, avec greffon ou
prothèse oprava cystokély pomocí štěpu
nebo protézy
Réparation de décollement de rétine par
cryothérapie oprava odchlípení sítnice
kryoterapií
Réparation de décollement de rétine par
diathermie oprava odchlípení sítnice diatermií
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation au laser oprava odchlípení sítnice laserovou fotokoagulací
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation au xénon oprava
odchlípení sítnice fotokoagulací xenonovým obloukem
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation de type non-spécifié
oprava odchlípení sítnice fotokoagulací
neurčeného typu
Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal AV), avec prothèse
oprava perzistence primitivního atrioventrikulárního kanálu s anomáliemi chlopní
protézou
Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal AV), avec greffe de
tissu oprava defekt endokardiálního valu
tkáňovým štěpem
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la cornée oprava pooperativního
rozestoupení rohovky
Réparation de déchirure de la rétine par
photocoagulation au laser oprava retinální trhliny laserovou fotokoagulací
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Réparation de hernie inguinale indirecte
avec implant (filet, prothèse) otevřená
oprava nepřímé tříselné kýly se štěpem či
protézou
Réparation de hernie inguinale indirecte,
bilatérale otevřená oboustranná oprava
nepřímé tříselné kýly
Réparation de hernie inguinale indirecte,
bilatérale avec implant (filet, prothèse)
otevřená oboustranná oprava nepřímé
tříselné kýly se štěpem či protézou
Réparation de hernie inguinale indirecte,
unilatérale otevřená oprava nepřímé
tříselné kýly
Réparation de hernie inguinale, bilatérale,
SAP oboustranná oprava tříselné kýly
Réparation de hernie inguinale, unilatérale, SAP jednostranná oprava tříselné kýly,
jinde neurčená
Réparation de hernie ombilicale avec greffon ou prothèse otevřená oprava pupečníkové kýly se štěpem či protézou
Réparation de la coiffe des rotateurs plastika rotátorové manžety
Réparation de la luette oprava čípku
Réparation de la plèvre oprava pohrudnice
Réparation de la prostate oprava prostaty
Réparation de la triade malheureuse du
genou triadická oprava kolene
Réparation de lacération de la conjonctive
oprava lacerace spojivky
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète
oprava lacerace zahrnující okraj očního
víčka, plná tloušťka
Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle
oprava lacerace zahrnující okraj očního
víčka, částečná tloušťka
Réparation de lacération de vésicule biliaire oprava lacerace žlučníku
Réparation de lacération du foie uzávěra
lacerace jater
Réparation de lésion de l'orbite oprava zranění očnice
Réparation de luxation récidivante de l'épaule oprava recidivující luxace ramene
Réparation de macrodactylie oprava makrodaktylie
Réparation de main en pince de homard
oprava rozštěpu aneurysmatu
Réparation de méningocèle spinale oprava
míšní meningokély

Réparation de fistule vésico-intestinale
uzávěra píštěle zahrnující tlusté střevo
a močový měchýř
Réparation de fracture laryngée oprava
zlomeniny hrtanu
Réparation de fracture vertébrale oprava
zlomeniny obratle
Réparation de glande surrénale oprava
nadledvin
Réparation de hernie crurale unilatérale
avec implant (filet, prothèse) jednostranná oprava stehenní kýly štěpem nebo protézou
Réparation de hernie crurale, bilatérale
avec implant (filet, prothèse) oboustranná
oprava stehenní kýly štěpem nebo protézou
Réparation de hernie diaphragmatique
par voie abdominale oprava brániční kýly, břišní cestou
Réparation de hernie incisionnelle plastika
kýly v jizvě
Réparation de hernie incisionnelle avec
greffon ou prothèse laparoskopická incizní oprava kýly se štěpem či protézou
Réparation de hernie inguinale avec implant, SAP oprava tříselné kýly štěpem
nebo protézou, jinde nespecifikovaná
Réparation de hernie inguinale bilatérale
avec implant (filet, prothèse), SAP oprava oboustranné tříselné kýly pomocí štěpu
nebo protézy
Réparation de hernie inguinale bilatérale,
une directe, l'autre indirecte, avec implant (filet, prothèse) otevřená oboustranná oprava tříselné kýly, jedna přímá
a druhá nepřímá, se štěpem či protézou
Réparation de hernie inguinale bilatérale,
une directe, une indirecte jiná otevřená
oboustranná oprava tříselné kýly, jedna
přímá a jedna nepřímá
Réparation de hernie inguinale directe
avec implant (filet, prothèse) otevřená
oprava přímé tříselné kýly se štěpem či
protézou
Réparation de hernie inguinale directe bilatérale avec implant (filet, prothèse)
otevřená oboustranná oprava přímé tříselné
kýly se štěpem či protézou
Réparation de hernie inguinale directe, bilatérale otevřená oboustranná oprava přímé tříselné kýly
Réparation de hernie inguinale directe,
unilatérale otevřená oprava přímé tříselné
kýly
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Réparation de myéloméningocèle oprava
míšní myelomeningokély
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique oprava sympatetického nervu nebo
ganglia
Réparation de plaie ou de lacération de la
cornée avec greffe de tissu conjonctival
oprava rohovkové lacerace nebo zranění
s lalokem spojivky
Réparation de rectocèle oprava rektokély
Réparation de rectocèle, avec greffon ou
prothèse oprava rektokély pomocí štěpu
nebo protézy
Réparation de rupture de globe oculaire
oprava praskliny oční koule
Réparation de staphylome scléral avec
greffe oprava sklerálního stafylomu štěpem
Réparation de sténose oesophagienne
oprava striktury jícnu
Réparation de symblépharon avec greffe
libre oprava srůstu víčka s oční bulvou
s volným štěpem
Réparation de système d'assistance cardiaque oprava systému na podporu srdce
Réparation de traumatisme ancien de nerf
crânien et périphérique oprava staršího
zranění hlavových a periferních nervů
Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire oprava zranění extraokulárního svalu
Réparation de vaisseau sanguin, avec
patch de tissu (plastie) oprava krevní cévy
štěpem tkáňovým ploškovým štěpem
Réparation de vaisseau sanguin, avec
patch de type non précisé oprava krevní
cévy štěpem neurčeným typem ploškového
štěpu
Réparation de vaisseau sanguin, avec
patch synthétique (plastie) oprava krevní
cévy štěpem umělým ploškovým štěpem
Réparation d'entropion et d'ectropion
avec plastie de paupière oprava ektropia
nebo entropia rekonstrukcí víčka
Réparation d'entropion et d'ectropion
avec résection cuneiforme oprava ektropia nebo entropia klínovou resekcí
Réparation d'entropion et d'ectropion par
suture oprava vychlípení víčka nebo ektropia technikou stehů
Réparation d'entropion et d'ectropion par
thermocautérisation oprava vychlípení
víčka nebo ektropia termokauterizací

Réparation des déformations thoraciques
oprava deformit hrudníku
Réparation d'exstrophie vésicale oprava
extrofie močového měchýře
Réparation d'hernie péricolostomiale
oprava perikolostomické kýly
Réparation d'hypospadias ou d'épispadias
oprava hypospadie nebo epispadie
Réparation du cerveau oprava mozku
Réparation du thymus oprava brzlíku
Réparation et opération plastique de la rate oprava a plastická operace sleziny
Réparation ou occlusion endovasculaire
des vaisseaux de la tête et du cou endovaskulární (totální) embolizace nebo okluze cév hlavy a krku
Réparation pour hypotonie faciale náhrada
kvůli slabost tváře
Réparation vaginale d'inversion utérine
(chronique) vaginální oprava chronicky
invertované dělohy
Repositionnement manuel d'utérus inversé
okamžitá poporodní ruční náhrada invertované dělohy
Reprise d'arthrodèse de vertèbres atlasaxis refúze páteře atlas-axis
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorsolombaire antérieure refúze zádové nebo
dorzolumbární páteře, předního sloupce,
přední technika
Reprise d'arthrodèse dorsale ou dorsolombaire postérieure refúze zádové nebo
dorzolumbární páteře, zadní sloupce, zadní
technika
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure refúze bederní nebo
bedrokřížové páteře, předního sloupce,
přední technika
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratransversaire refúze bederní
nebo bedrokřížové páteře, zadní sloupce,
zadní technika
Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombosacrée postérieure refúze bederní nebo
bedrokřížové páteře, předního sloupce,
zadní technika
Reprise d'arthrodèse vertébrale, SAP refúze páteře, jinde neurčená
Reprise d'arthrodèse, NCA refúze páteře
Reprise d'autre arthrodèse cervicale antérieure refúze jiné krční páteře, předního
sloupce, přední technika
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Résection de vaisseau thoracique, avec
remplacement resekce cévy s náhradou,
hrudní cévy
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec anastomose resekce cévy
s anastomózou, žíly horních končetin
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement resekce cévy
s náhradou, žíly horních končetin
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
anastomose resekce cévy s anastomózou,
nitrolebeční žíly
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
remplacement resekce cévy s náhradou,
nitrolebeční žíly
Résection de veines abdominales, avec
anastomose resekce cévy s anastomózou,
břišní žíly
Résection de veines abdominales, avec
remplacement resekce cévy s náhradou,
břišní žíly
Résection de veines de membre inférieur
avec anastomose resekce cévy
s anastomózou, žíly dolních končetin
Résection de veines des membres inférieurs, avec remplacement resekce cévy
s náhradou, žíly dolních končetin
Résection du nez resekce nosu
Résection du rectum selon Duhamel Duhamelova resekce rekta
Résection d'un seul muscle extraoculaire
resekce jednoho extraokulárního svalu
Résection postérieure du rectum zadní resekce konečníku
Résection pulmonaire segmentaire autre et
non spécifiée jiná a blíže neurčená segmentová resekce plic
Résection pulmonaire segmentaire par voie thoracoscopique torakoskopická úseková resekce plic
Résection radicale des ganglions cervicaux, bilatérale oboustranná radikální disekce krku
Résection radicale des ganglions cervicaux, SAP radikální disekce krku, jinde
neurčená
Résection radicale des ganglions cervicaux, unilatérale jednostranná radikální
disekce krku
Résection segmentaire multiple d'intestin
grêle násobná úseková resekce tenkého
střeva

Reprise d'autre arthrodèse cervicale postérieure refúze jiné krční páteře, zadní
sloupce, zadní technika
Reprise de laparotomie récente znovuotevření nedávného místa laminektomie
Résection abdomino-périnéale du rectum
abdominoperineální resekce konečníku
Résection antérieure du rectum, avec colostomie simultanée přední resekce rekta
a současná kolostomie
Résection apicale epikoektomie
Résection cunéiforme de l'ovaire klínová
resekce vaječníku
Résection cunéiforme de l'ovaire par laparoscopie laparoskopická klínová resekce
vaječníku
Résection d'artères abdominales, avec
anastomose resekce cévy s anastomózou,
břišní tepny
Résection d'artères abdominales, avec
remplacement resekce cévy s náhradou,
břišní tepny
Résection d'artères de membre inférieur
avec anastomose resekce cévy
s anastomózou, tepny dolních končetin
Résection d'artères de membre inférieur
avec remplacement resekce cévy
s náhradou, tepny dolních končetin
Résection d'autres vaisseaux de la tête et
du cou, avec anastomose resekce cév
s anastomózou, ostatní cévy hlavy a krku
Résection d'autres vaisseaux de la tête et
du cou, avec remplacement resekce cév
s náhradou, ostatní cévy hlavy a krku
Résection d'autres vaisseaux thoraciques,
avec anastomose resekce cévy
s anastomózou, jiné hrudní žíly
Résection de l'aorte abdominale, avec
remplacement resekce cévy s náhradou,
břišní žíly
Résection de l'aorte, avec anastomose resekce cévy s anastomózou, aorta
Résection de segment extériorisé de gros
intestin resekce upevněného segmentu
tlustého střeva
Résection de segment extériorisé d'intestin
grêle resekce upevněného segmentu tenkého střeva
Résection de vaisseau avec anastomose, site non précisé resekce cévy
s anastomózou, neurčené místo
Résection de vaisseau avec remplacement,
site non précisé resekce cévy s náhradou,
neurčené místo
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Révision de cavité d'énucléation avec greffe revize enukleace očního důlku štěpem
Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis pédiculaires revize dynamického stabilizačního zařízení na bázi
stopky
Révision de dispositif(s) de remplacement
de facettes articulaires revize facetového
zařízení
Révision de fenestration de l'oreille interne
revize fenestrace vnitřního ucha
Révision de greffe mammaire revize prsního implantátu
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire revize chirurgie extraokulárních svalů
Révision de lambeau pédiculé revize stopky
nebo laloku štěpu
Révision de laryngostomie revize po laryngostomii
Révision de mastoïdectomie revize po mastoidektomii
Révision de moignon d'amputation revize
amputačního pahýlu
Révision de plaie opératoire du segment
antérieur de l'oeil, NCA revize operační
rány přední oční komory
Revision de prothèse articulaire du membre inférieur non classée ailleurs revize
náhrady kloubu dolní končetiny
Révision de prothèse de genou, composante fémorale revize náhrady kolene, komponenty femorální hlavice
Révision de prothèse de genou, composante patéllaire revize náhrady kolene, komponenty patelární hlavice
Révision de prothèse de genou, composante tibiale revize náhrady kolene, komponenty tibiální hlavice
Révision de prothèse de genou, sans autre
précision revize náhrady kolenního kloubu, jinde neurčená
Révision de prothèse de hanche, composante acétabulaire revize náhrady
kyčle, komponenty kloubní jamky
Révision de prothèse de hanche, composante fémorale revize náhrady kyčle,
komponenty femorální hlavice
Révision de prothèse de hanche, liner acétabulaire et / ou tête fémorale seulement
revize náhrady kyčle, acetabulární vložka
a/nebo femorální hlavice jen
Révision de remplacement articulaire de
l'extrémité supérieure revize náhrady
kloubu dolní končetiny

Résection segmentaire multiple du gros intestin otevřená a jiná násobná resekce
segmentu tlustého střeva
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave) hladká submukosální resekce konečníku
Résection submuqueuse du septum nasal
submukózní resekce nosní přepážky
Respiration assistée par pression positive
continue [CPAP] ne-invazivní mechanické dýchání
Respiration assistée par pression positive
intermittente [IPPB] ventilace přerušovaným přetlakem
Restauration de dent par inlay oprava zubů
vložkou
Restauration de dent par obturation oprava zobů výplní
Resurfaçage de la hanche, partiel, tête fémorale obnova krytu kyčle částečná, hlavice femuru
Resurfaçage de la hanche, partielle, acetabulum obnova krytu kyčle částečná,
kloubní jamka
Resurfaçage de la hanche, totale, acetabulum et tête fémorale obnova krytu kyčle
úplná, kloubní jamka a hlavice femuru
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
odstranění protézy vejcovodu
Revascularisation cardiaque par implant
artériel srdeční revaskularizaci
s implantací tepny do srdce
Revascularisation transmyocardique à
thorax ouvert otevřená transmyokardiální
revaskularizaci
Revascularisation transmyocardique endoscopique endoskopická transmyokardiální revaskularizaci
Revascularisation transmyocardique percutanée perkutánní transmyokardiální revaskularizaci
Révision d'anastomose de l'intestin grêle
revize anastomózy tenkého střeva
Révision d'anastomose des voies biliaires
revize anastomózy žlučových cest
Révision d'anastomose du gros intestin revize anastomózy tlustého střeva
Révision d'anastomose gastrique revize žaludkové anastomózy
Révision d'anastomose urétéro-intestinale
revize ureterointestinální anastomózy
Révision d'autre urétérostomie cutanée revize jiné kutánní ureterostomie
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Révision ou remplacement de prothèse
discale artificielle SAP revize nebo náhrada umělé protézy spinálního disku, jinde neurčená
Révision ou remplacement de prothèse
discale artificielle, cervical revize nebo
náhrada umělé protézy spinálního disku,
cervikální
Révision ou remplacement de prothèse
discale artificielle, lombosacrée revize
nebo náhrada umělé protézy spinálního
disku, lumbosakrální
Révision ou remplacement de prothèse
discale artificielle, thoracique revize nebo náhrada umělé protézy spinálního disku,
torakální
Révision post-opératoire de technique de
fistulisation sclérale pooperativní revize
bělimové fistulizující procedury
Rhinoplastie d'augmentation augmentační
rhinoplastika
Rhinoplastie limitée omezená plastika nosu
Rhinoscopie rinoskopie
Rhytidectomie de paupière inférieure rhytidetomie dolního víčka
Rhytidectomie de paupière supérieure rhytidetomie horního víčka
Rhytidectomie faciale obličejová rhytidektomie
Rotation de la tête du foetus avec forceps
otočení hlavičky plodu kleštěmi
Rotation manuelle de la tête du foetus ruční otočení hlavičky plodu
Rupture de la barrière hématoencéphalique [RBHE] par perfusion porucha hematoencefalické bariéry infúzí
Rupture manuelle d'adhérence articulaire
ruční ruptura kloubní adheze
Rupture manuelle de kyste d'ovaire ruční
ruptura cysty vaječníku
Salpingectomie bilatérale partielle, SAP
oboustranná částečná salpingektomie
Salpingectomie pour ablation de grossesse
tubaire salpingektomie s odstraněním tubárního těhotenství
Salpingectomie sur trompe restante odstranění zbývajícího vejcovodu
Salpingectomie unilatérale totale úplná
jednostranná salpingektomie
Salpingo-oophorostomie salpingoooforostomie
Salpingo-ovariectomie unilatérale par laparoscopie laparoskopická jednostranná
salpingooofrektomie

Révision de réparation antérieure de nerf
crânien et périphérique revize dřívější
opravy hlavových a periferních nervů
Révision de réparation de fente palatine
revize opravy rozštěpu patra
Révision de rhinoplastie revize rhinoplastiky
Révision de shunt artério-veineux pour dialyse rénale (hémodialyse) revize arteriovenózního shuntu pro renální dialýzu
Révision de shunt de méninge rachidienne
revize shuntu spinálního váčku
Révision de stapédectomie, avec remplacement de l'enclume revize stapedektomie
s náhradou kovadlinky
Révision de stoma intestinal, SAP revize
střevního vyústění, jinde neurčená
Révision de système(s) interépineux revize
mezitrnového zařízení
Révision de trachéostomie revize po tracheostomii
Révision de tympanoplastie revize po tympanoplastice
Révision de vésicostomie revize uzávěru vesikostomie
Révision d'électrode revize svodu (elektrody)
Révision d'endoprothèse de hanche, sans
autre précision revize náhrady kyčelního
kloubu, jinde neurčená
Révision d'endoprothèse totale de genou,
insert tibial (liner) revize úplné náhrady
kolene, tibiální vložka
Révision d'opération corrective du coeur
revize korektivní procedury srdce
Révision d'orifice artificiel de l'intestin
grêle (stomie) revize vyústění tenkého
střeva
Révision d'une prothèse de genou, totale
(toutes les composantes) revize náhrady
kolene, úplná (všechny komponenty)
Révision d'une prothèse de hanche, composante acétabulaire et fémorale revize
náhrady kyčle, jak komponentů kloubní
jamky tak i femorální hlavice
Révision d'urétéro-iléostomie cutanée revize kutánní uretero-ileostomie
Révision et réinsertion d'implant oculaire
revize a znovuvložení očního implantátu
Révision laparoscopique d'opération restrictive de l'estomac laparoskopická revize
žaludečního omezujícího zařízení
Révision ou ablation d'un pace-maker revize nebo odstranění srdečního zařízení
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Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, cheville oddělení pouzdra
kloubu, vazu nebo chrupavky, kotník
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, main et doigt oddělení
pouzdra kloubu, vazu nebo chrupavky, ruka a prsty
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, pied et orteil oddělení
pouzdra kloubu, vazu nebo chrupavky, noha a prsty
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, poignet oddělení pouzdra
kloubu, vazu nebo chrupavky, zápěstí
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, site non spécifié oddělení
pouzdra kloubu, vazu nebo chrupavky, neručené místo
Section de l'isthme de la thyroïde oddělení
tyroidního istmu
Section de nerf afférant à la glande surrénale oddělení nervů nadledvin
Section de nerf laryngé oddělení hrtanového
nervu
Section de nerf ou de ganglion sympathique oddělení sympatetického nervu nebo ganglia
Section de racine nerveuse intraspinale
oddělení kořene intraspinálního nervu
Section de synéchie de l'endomètre oddělení endometriálních srůstů
Section du nerf glossopharyngien oddělení
jazykohltanového nervu
Section du nerf trijumeau oddělení trojklaného nervu
Section ou écrasement d'autres nerfs crânien et périphérique oddělení nebo destrukce jiných hlavových a periferních nervů
Séparation de jumeaux siamois égaux oddělení totožných spojených dvojčat
Séparation de jumeaux siamois inégaux
oddělení nestejných spojených dvojčat
Séquestrectomie d'os de la face sekvestrotomie obličejové kosti
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os
de la face sekvestrektomie, jiná kost
Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes
et sternum sekvestrektomie, lopatka, klíční kost a hrudní koš (žebra a hrudní kost)
Séquestrectomie, fémur sekvestrektomie,
stehenní kost
Séquestrectomie, humérus sekvestrektomie,
pažní kost

Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
laparoskopická salpingoooforoplastika
Salpingo-salpingostomie salpingosalpingostomie
Salpingostomie vytvoření ústí vejcovodu
Salpingotomie salpingotomie
Salpingo-utérostomie spojení vejcovodů
a močovodu
Scellement de couronne dentaire aplikace
korunky
Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radioisotopique
de fonction kardiovaskulární
a hematopoetický sken a radioizotopová
funkční studie
Scintigraphie du système lymphatique
sken lymfatického systému
Scintigraphie gastro-intestinale avec étude
de fonction radioisotopique gastrointestinální stan a radioskopická studie funkce
Scintigraphie hépatique avec étude de
fonction radioisotopique stan jater
a radioskopická studie funkce
Scintigraphie osseuse snímek kosti
Scintigraphie parathyroïdienne zobrazení
příštítných tělísek
Scintigraphie placentaire placentární sken
Scintigraphie pulmonaire plicní sken
Scintigraphie rénale avec étude de fonction radioisotopique ledvinový sken
a radioskopická studie funkce
Scintigraphie thyroïdienne avec étude de
fonction radioisotopique sken štítné žlázy
a radioskopická studie funkce
Section d'adhérences du pénis oddělení adhezí penisu
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, autre site spécifié oddělení pouzdra kloubu, vazu nebo chrupavky,
jiné určené místo
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, ceinture scapulaire et
épaule oddělení pouzdra kloubu, vazu nebo chrupavky, rameno
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, coude oddělení pouzdra
kloubu, vazu nebo chrupavky, loket
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, genou oddělení pouzdra
kloubu, vazu nebo chrupavky, koleno
Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, hanche oddělení pouzdra
kloubu, vazu nebo chrupavky, kyčel

79

Sphinctérotomie de la vessie sfinkterotomie
močového měchýře
Sphinctérotomie et papillotomie, par voie
endoscopique (endoskopická) sfinkterotomie a papilotomie
Sphinctérotomie pancréatique sfinkterotomie pankreatického vývodu
Spinal blood patch spinální krevní zátka
Splénectomie partielle částečná splenektomie
Splénectomie totale úplné splenektomie
Splénotomie splenotomie
Stabilisation de la rotule stabilizace čéšky
Stapédectomie, avec remplacement de
l'enclume stapedektomie s náhradou kovadlinky
Stimulation du sinus carotidien stimulace
karotického sinu
Stimulation électrique programmée noninvasive (NIPS) ne-invazivní programovaná elektrická stimulace nervu
Surface portante de la hanche, céramique
sur céramique dosedací ploch na bok, keramika na keramice
Surface portante de la hanche, céramique
sur polyéthylène dosedací ploch na bok,
kov na polyethylenu
Surface portante de la hanche, métal sur
métal dosedací plocha na bok, kov na kovu
Surface portante de la hanche, métal sur
polyéthylène císařský řez odnětí plodu
Surrénalectomie bilatérale oboustranná
adrenalektomie
Surrénalectomie unilatérale jednostranná
adrenalektomie
Suspension et fixation du vagin vaginální
suspenze a fixace
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou prothèse vaginální suspenze
a fixace pomocí štěpu nebo protézy
Suspension para-urétrale paraeretrální suspenze
Suspension urétrale rétropubienne retropubická děložní suspenze
Suture d'artère stehy tepny
Suture de capsule ou de ligament d'autre
articulation du membre inférieur steh
pouzdra pouzdra nebo vazu jiné dolní končetiny
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied steh pouzdra nebo vazu
kotníku a nohy

Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe sekvestrektomie, kosti zápěstí
a záprstní
Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse sekvestrektomie, kosti nártní
a zánártní
Séquestrectomie, radius et cubitus
sekvestrektomie, kost vřetenní a loketní
Séquestrectomie, rotule sekvestrektomie,
čéška
Séquestrectomie, site non précisé
sekvestrektomie, neurčené místo
Séquestrectomie, tibia et péroné
sekvestrektomie, kost holenní a lýtková
Shunt cardiopulmonaire percutané perkutánní kardiopulmonální bypass
Shunt d'artère systémique à pulmonaire
shunt z systemické do plícnicové tepny
Shunt endolymphatique nitroušní shunt
Shunt veineux intra-abdominal nitrobřišní
žilní spojka
Sialo-adenectomie, SAP sialoadenektomie,
jinde neurčená
Sigmoïdectomie otevřená a jiná sigmoidektomie
Sigmoïdoscopie flexible fibrosigmoideoskopie
Sinusectomie frontale frontální sinusektomie
Sinusectomie, SAP sinusektomie, jinde neurčená
Sinusographie kontrastní radiogram sinu
Sinusographie de la paroi thoracique sinogram hrudní stěny
Sinusotomie frontale frontální sinusotomie
Sinusotomie, SAP sinusotomie, jinde neurčená
Sondage de canal naso-lacrymal sondování
slzovodového kanálu
Sondage de canal salivaire sondování vývodu slinné žlázy
Sondage de canalicule lacrymal sondování
slzných kanálků
Sondage de point lacrymal sondování slzného bodu
Sphénoïdectomie sfenoidektomie
Sphénoïdotomie sfenoidotomie
Sphinctéroplastie pancréatique pankreatická sfinkteroplastika
Sphinctérotomie anale latérale gauche levá
laterální anální sfinkterektomie
Sphinctérotomie anale postérieure zadní
anální sfinkterektomie
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Suture de lacération d'intestin grêle, sauf
duodénale sutura lacerace tenkého střeva,
kromě dvanáctníku
Suture de lacération du col utérin sutura
lacerace děložního krčku
Suture de lacération du duodénum sutura
lacerace dvanáctníku
Suture de lacération du gros intestin sutura
lacerace tlustého střeva
Suture de lacération du larynx sutura lacerace hrtanu
Suture de lacération du nez sutura lacerace
nosu
Suture de lacération du palais sutura lacerace patra
Suture de lacération du pénis sutura lacerace penisu
Suture de lacération du pharynx sutura lacerace hltanu
Suture de lacération du rectum sutura lacerace konečníku
Suture de lacération du vagin sutura lacerace pochvy
Suture de lacération pulmonaire uzávěra
lacerace plic
Suture de lacération rénale sutura lacerace
ledviny
Suture de muscle ou de fascia de la main
sutura svalu nebo povázky ruky
Suture de nerf crânien et périphérique steh
hlavových a periferních nervů
Suture de plaie d'autre partie de la cavité
buccale sutura lacerace jiné části úst
Suture de plaie de la langue sutura lacerace
jazyka
Suture de plaie de la sclérotique sutura lacerace bělimy
Suture de plaie du sein sutura lacerace
prsou
Suture de vaisseau sanguin, non précisé
sutura neurčené krevní cévy
Suture de veine sutura žíly
Suture différée d'autre tendon de la main
opožděné šití jiné šlachy ruky
Suture différée de tendon opožděné šití šlachy
Suture différée de tendon fléchisseur de la
main opožděné šití šlachy ohýbače ruky
Suture du péritoine sutura pobřišnice
Suture d'ulcère duodénal sutura místa vředu dvanáctníku
Suture d'ulcère gastrique sutura místa žaludečního vředu

Suture de capsule ou de ligament du
membre supérieur revize náhrady pouzdra vazu horní končetiny
Suture de gaine de tendon de la main sutura šlachové pochvy ruky
Suture de gaine tendineuse sešití šlachové
pochvy
Suture de glande thyroïde steh glandula
thyreoidea
Suture de lacération de bronche sutura lacerace průdušky
Suture de lacération de canal déférent et
d'épididyme sutura lacerace chámovodu
a nadvarlete
Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme sutura lacerace
semenného provazce a nadvarlete
Suture de lacération de glande salivaire sutura lacerace slinné žlázy
Suture de lacération de la cornée sutura rohovkové lacerace
Suture de lacération de la gencive sutura
lacerace čelisti
Suture de lacération de la lèvre sutura lacerace rtu
Suture de lacération de la paroi thoracique
sutura lacerace hrudní stěny
Suture de lacération de la trachée sutura
lacerace průdušnice
Suture de lacération de la vessie sutura lacerace močového měchýře
Suture de lacération de l'anus sutura lacerace řiti
Suture de lacération de l'estomac sutura lacerace žaludku
Suture de lacération de l'oesophage sutura
lacerace jícnu
Suture de lacération de l'oreille externe sutura lacerace vnějšího ucha
Suture de lacération de l'uretère sutura lacerace močovodu
Suture de lacération de l'urètre sutura lacerace močové trubice
Suture de lacération de l'utérus sutura lacerace dělohy
Suture de lacération de paupière et sourcil
blefarorafie
Suture de lacération de scrotum et de tunique vaginale sutura lacerace šourku
a varletnice
Suture de lacération de testicule sutura lacerace varlete
Suture de lacération de vulve ou de périnée sutura lacerace vulvy nebo hráze
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Suture d'ulcère peptique, SAP sutura peptického vředu, jinde neurčené
Suture d'une déchirure du diaphragme sutura lacerace bránice
Suture ou fermeture de peau et tissu souscutané d'autre site uzávěra kůže
a podkožní tkáně jiných míst
Suture simple de la dure-mère cérébrale
jeden steh podlebečnice mozku
Suture simple de l'ovaire par laparoscopie
laparoskopický jednoduchý šev vaječníků
Suture simple de trompe de Fallope jednoduchá sutura vejcovodu
Suture simple du cholédoque jeden steh
žlučovodu
Sympathectomie cervicale cervikální sympatektomie
Sympathectomie lombaire lumbální sympatektomie
Sympathectomie périartérielle periarteriální
Sympathectomie présacrée předkřížová
sympatektomie
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
symfysiotomie podkovovité ledviny
Synovectomie, autre site spécifié synovektomie, jiná určená místa
Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule synovektomie ramene
Synovectomie, coude synovektomie loket
Synovectomie, genou synovektomie kolene
Synovectomie, hanche synovektomie kyčel
Synovectomie, cheville synovektomie kotníku
Synovectomie, main et doigt synovektomie
ruky a prstů ruky
Synovectomie, pied et orteil synovektomie
nohy a prstů
Synovectomie, poignet synovektomie zápěstí
Synovectomie, site non spécifié synovektomie, blíže neurčeného místa
Tamponnement obstétrical de l'utérus ou
du vagin porodní tamponáda dělohy nebo
vaginy
Tamponnement rectal utěsnění konečníku
Tamponnement vaginal vaginální výplň
Tatouage de la cornée tetování rohovky
Technique d'allongement d'un seul muscle
extraoculaire prodlužovací procedura jednoho extraokulárního svalu
Technique de raccourcissement d'un seul
muscle extraoculaire zkracovací procedura jednoho extraokulárního svalu

Technique de stérilisation de l'homme,
SAP mužská sterilizační procedura, jinde
neurčená
Technique chirurgicale pour provoquer ou
réguler le flux menstruel menstruační extrakce nebo regulace
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, autre site spécifié,
sauf os de la face diagnostické procedury
na kosti, jinde neurčené, jiné kosti
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et sternum diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, kosti lopatka,
klíční kost a hrudní koš (žebra a hrudní
kost)
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, fémur diagnostické
procedury na kosti, jinde neurčené, kost
stehenní
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, humérus diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené,
kost pažní
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, os du carpe et du
métacarpe diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, kosti zápěstí a záprstní
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, os du tarse et du
métatarse diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, kosti nártní a zánártní
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, radius et cubitus
diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, kost vřetenní a loketní
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, rotule diagnostické
procedury na kosti, jinde neurčené, čéška
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, site non spécifié diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, neurčené místo
Techniques diagnostiques concernant l'os,
non classées ailleurs, tibia et péroné diagnostické procedury na kosti, jinde neurčené, kost holenní a lýtková
Ténotomie de la main protětí šlachy ruky
Ténotomie des adducteurs de la hanche tenotomie aduktoru kyčle
Ténotomie du tendon d'Achille protětí
Achillovy šlachy
Test clinique de fonction vestibulaire klinický test vestibulárních funkcí
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Thermographie musculaire svalová termografie
Thermographie oculaire oční termografie
Thermographie osseuse termografie kostí
Thermographie vasculaire termografie
krevních cév
Thermokératoplastie termokeratoplastika
Thoracocentèse punkce hrudníku
Thoracoplastie torakoplastika
Thoracoscopie transpleurale transpleurální
torakoskopie
Thoracotomie exploratrice explorativní
torakotomie
Thymectomie, SAP thymektomie, blíže neurčená
Thyroïdectomie substernale, partielle částečná substernální thyroidektomie
Thyroïdectomie substernale, SAP substernální thyroidektomie
Thyroïdectomie substernale, totale celková
substernální thyroidektomie
Thyroïdectomie totale úplná thyroidektomie
Tomographie axiale computérisée de la
tête počítačová axiální tomografie hlavy
Tomographie axiale computérisée de l'abdomen počítačová axiální tomografie břicha
Tomographie axiale computérisée de rein
počítačová axiální tomografie ledvin
Tomographie axiale computérisée du thorax počítačová axiální tomografie hrudního koše
Tonographie, test de provocation et autres
tests du glaucome tonografie, dráždivé
testy a jiné testy glaukomu
Tonométrie tonometrie
Toute Intervention sur bifurcation de vaisseaux sanguins endovaskulární procedura
krevních cév
Trabéculectomie ab externo trabekulektomie z vnějšku
Trabéculotomie ab externo trabekulotomie
z vnějšku
Tracé des pulsations de la carotide avec
dérivation de l'ECG sledování karotického pulzu (s ECG svodem)
Traction manuelle et mécanique manuální
a mechanická trakce
Traction squelettique intermittente přerušovaná skeletální trakce
Traction vertébrale par appareillage crânien spinální trakce s použitím lebečního
zařízení

Test clinique de l'ouïe klinický test sluchu
Test de rotation rotační testy
Test d'effort cardiovasculaire avec
cycloergométrie kardiovaskulární stresový
test použitím ergometru na kole
Test d'effort cardiovasculaire sur tapis
roulant kardiovaskulární stresový test použitím zátěžového testu chůzí na trenažéru
Test d'effort des deux marches de Master
hlavní dvoufázový zátěžový test
Test d'intelligence vyhotovení testu inteligence
Test électrophysiologique invasif par cathéter elektrofyziologické invazivní testování založené na katetru
Test intracarotidien à l'amorbabital intrakarotický amobarbitalový test
Test manuel de fonction musculaire ruční
testování svalových funkcí
Test psychologique vyhotovení psychologického testu
Thérapie au lithium terapie lithiem
Thérapie de groupe pour dysfonction sexuelle skupinová terapie psychosexuálních
dysfunkcí
Thérapie du comportement behaviorální terapie
Thérapie éducationnelle vzdělávací terapie
Thérapie familiale rodinná péče
Thérapie individuelle pour dysfonction sexuelle individuální terapie psychosexuálních dysfunkcí
Thérapie musicale léčba hudbou
Thérapie par électrochoc subconvulsif
subkonculzivní elektrošoková terapie
Thérapie par choc chimique chemická šoková terapie
Thérapie par neuroleptique neuroleptická
terapie
Thérapie par rayons ultra-violets léčba ultrafialovým zářením
Thérapie récréative rekreační terapie
Thérapie respiratoire dechové cvičení
Thermocautérisation de lésion de cornée
termokauterizace korneální léze
Thermocautérisation de sclérotique, avec
iridectomie termokauterizace bělimy
s iridektomií
Thermographie cérébrale mozková termografie
Thermographie d'autre site termografie jiných místech
Thermographie mammaire termografie
prsou
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Trachéoscopie par orifice artificiel tracheoskopie skrz umělé ústí
Trachéostomie médiastinale tracheostomie
mezihrudí
Trachéostomie temporaire dočasná tracheostomie
Training orthoptique ortopický trénink
Traitement du canal radiculaire avec
résection apicale terapie kořenového kanálku s apikoektomií
Traitement du canal radiculaire, SAP kořenový kanálek, jinde neurčený
Traitement par bain tourbillonant léčba
víry
Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse
vélocité et haute amplitude manipulativní
léčba kostních onemocnění s použitím nízkorychlostních a vysokoamplitudových sil
Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute
vélocité et basse amplitude manipulativní
léčba kostních onemocnění s použitím vysokorychlostních a nízkoamplitudových sil
Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces indirectes
manipulativní léčba kostních onemocnění
použitím nepřímých sil
Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques
et isométriques manipulativní léčba kostních onemocnění použitím isotonických
a isometrických sil
Traitement par manipulation ostéopathique pour mobilisation générale manipulativní léčba kostních onemocnění pro
celkovou mobilizaci
Traitement radiculaire avec irrigation terapie kořenového kanálku s irigací
Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance
pharmaceutique tlakové měření žilního
bypassového štěpu (konduit)
s farmaceutickou látkou
Transfert d'autre tendon de la main přenos
nebo transpozice šlachy ruky
Transfert de doigt, sauf le pouce přenos
prstu ruky, kromě palce
Transfusion autologue périopératoire de
sang total ou de composants sanguins perioperativní autologní transfuze plné krve
nebo krevních složek
Transfusion d'autre sérum transfúze jiného
séra

Transfusion de facteur de coagulation
transfúze koagulačních faktorů
Transfusion de globules rouges concentrés
transfúze celkového buněčného objemu
Transfusion de plaquettes transfúze destiček
Transfusion de sang autologue prélevé antérieurement transfúze předtím odebrané
autologní krve
Transfusion intra-utérine nitroděložní
transfúze
Transillumination de sinus nasal prosvěcování nosních dutin
Transillumination du crâne du nouveau-né
transiluminace lebky novorozence
Transplant d'un cadavre transplantát
z mrtvoly
Transplant d'un donneur vivant apparenté transplantát živé příbuzného dárce
Transplant d'un donneur vivant nonapparenté transplantát z živého nepříbuzného dárce
Transplant libre ou lambeau pédiculé,
SAP stopka nebo lalok štěpu, jinde nespecifikované
Transplantation cardiaque transplantace
srdce
Transplantation combinée coeur-poumons
kombinovaná transplantace srdce a plic
Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre précision transplantace buněk Langerhansových ostrůvků,
jinde neurčená
Transplantation de cheveu transplantace
vlasů
Transplantation de rate transplantace sleziny
Transplantation hépatique auxiliaire
transplantace přídavné tkáně jater
Transplantation intestinale transplantát
střeva
Transplantation pancréatique, SAP
transplantát slinivky, jinde neuvedený
Transplantation pulmonaire bilatérale
oboustranná transplantace plic
Transplantation pulmonaire unilatérale
jednostranný transplantát plic
Transplantation pulmonaire, SAP
transplantát plic
Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux interarteriální
transpozice žilního
Transposition de muscles extraoculaires
transpozice extraokulárních svalů
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Ultrasonographie (diagnostique) du coeur
diagnostický ultrazvuk srdce
Ultrasonographie (diagnostique) du
système digestif diagnostický ultrazvuk
zažívací soustavy
Ultrasonographie (diagnostique) du
système urinaire diagnostický ultrazvuk
močové soustavy
Ultrasonographie (diagnostique) du
système vasculaire périphérique diagnostický ultrazvuk periferní žilní soustavy
Urétérectomie partielle částečná ureterektomie
Urétérectomie totale úplná ureterektomie
Urétérectomie, SAP uterektomie, blíže neurčená
Urétérocystonéostomie ureteroneocystostomie
Urétéropexie ureteropexie
Urétéroscopie ureteroskopie
Urétérotomie ureterotomie
Urétroscopie périnéale perineální uretroskopie
Urétrotomie uretrotomie
Urographie intraveineuse intravenózní pyelogram
Urométrie uroflowmetrie
Utilisation du tire-lait extrakce mléka
z laktujícího prsu
Vaccination anti oreillons-rougeolerubéole podání vakcíny proti spalničkámpříušnicím-zarděnkám
Vaccination anti-coqueluche vakcinace proti moru
Vaccination anti-fièvre jaune vakcinace
proti žluté zimnici
Vaccination anti-choléra vakcinace proti
choleře
Vaccination anti-oreillons vakcinace proti
příušnicím
Vaccination anti-peste vakcinace proti moru
Vaccination anti-poliomyélite podání vakcíny proti poliomylitidě
Vaccination anti-rabique vakcinace proti
vzteklině
Vaccination anti-rougeole vakcinace proti
spalničkám
Vaccination anti-rubéole vakcinace proti
zarděnkám
Vaccination anti-tuberculose vakcinace
proti TBC
Vaccination anti-tularémie vakcinace proti
tularémii

Transposition de nerf crânien et périphérique transpozice hlavových a periferních
nervů
Transposition de ptérygion transpozice pterygia
Transposition du mamelon transpozice bradavky
Transposition du muscle droit interne
(muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale transplantace štíhlého svalu
anální inkontinenci
Transposition ou transplantation de
muscle přenos nebo transplantace svalu
Transposition ou transplantation de tendon přenos nebo transplantace šlachy
Transurétéro-urétérostomie transureteroureterostomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie tuberkulóza bělimy s iridektomií
Tunnelisation sous-cutanée, sans anastomose oesophagienne tvorba subkutánního
tunelu bez esofageální anastomózy
Tympanoplastie de type II tympanoplastika
typu II
Tympanoplastie de type III tympanoplastika typu III
Tympanoplastie de type IV tympanoplastika typu IV
Tympanoplastie de type V tympanoplastika
typu V
Tympanosympathectomie tympanosympatektomie
Ultrason thérapeutique de vaisseaux sanguins périphériques terapeutický ultrazvuk periferních vaskulárních cév
Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la
tête et du cou terapeutický ultrazvuk cév
hlavy a krku
Ultrason thérapeutique du coeur terapeutický ultrazvuk srdce
Ultrasonographie (diagnostique) d'autre
site du thorax diagnostický ultrazvuk jiných částí hrudníku
Ultrasonographie (diagnostique) de la tête
et du cou diagnostický ultrazvuk hlavy
a krku
Ultrasonographie (diagnostique) de l'abdomen et du rétropéritoine diagnostický
ultrazvuk břicha a oblasti ležící za pobřišnicí
Ultrasonographie (diagnostique) de l'utérus gravide diagnostický ultrazvuk těhotné
dělohy
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Valvulotomie à coeur fermé, valve mitrale
valvotomie na uzavřeném srdci, mitrální
chlopeň
Valvulotomie à coeur fermé, valve non
précisée valvotomie na uzavřeném srdci,
neurčená chlopeň
Valvulotomie à coeur fermé, valve pulmonaire valvotomie na uzavřeném srdci,
plicní chlopeň
Valvulotomie à coeur fermé, valve
tricuspide valvotomie na uzavřeném srdci,
trojcípá chlopeň
Vasectomie vasektomie
Vasotomie vasotomie
Vectocardiogramme (avec E.C.G.) vektorkardiogram (s ECG)
Ventilation mécanique continue de 96 heures consécutives ou plus souvislá invazivní mechanická ventilace po 96 hodin a více
Ventilation mécanique continue de durée
non spécifiée pokračující invazivní mechanická ventilace neurčené doby trvání
Ventilation mécanique continue de moins
de 96 heures consécutives souvislá invazivní mechanická ventilace méně než 96
hodin
Ventriculectomie partielle částečná ventrikulektomie
Ventriculostomie ventrikulostomie
Version externe vnější provedení k vedení
porodu
Version interne et combinée avec extraction interní a kombinovaná verze s extrakcí
Version interne et combinée sans extraction interní a kombinovaná verze bez extrakce
Vertébroplastie perkutánní vertebroplastika
Vésicostomie vesikostomie
Vésiculographie séminale contrastée kontrastní seminální vesikulogram
Visite psychiatrique de routine, SAP rutinní psychiatrická návštěva, jinde neurčená
Vitrectomie mécanique par voie antérieure
mechanická vitrektomie předním přístupem
Vulvectomie bilatérale oboustranná vulvektomie
Vulvectomie radicale radikální vulvektomie
Vulvectomie unilatérale jednostranná vulvektomie
Wirsungographie kontrastní pankreatogram
Xéromammographie xerografie prsu

Vaccination anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde vakcinace proti skvrnitému tyfu
a paratyfózní horečce
Vaccination anti-variolique vakcinace proti
pravým neštovicím
Vaccination DTP diphtérie-tétanoscoqueluche combiné podání kombinované
vakcíny záškrt-tetanus-černý kašel
Vaccination prophylactique anti-grippe
preventivní očkování proti chřipce
Vaccination prophylactique anti-rhume
profylatická vakcinace proti nachlazení
Vaccination prophylactique contre autre
infection virale due à arthropode profylatická vakcinace proti ostatním virovým
nemocem přenášenými členovci
Vaccination prophylactique contre
d'autres maladies profylaktické podávání
vakcíny proti jiným onemocněním
Vaccination prophylactique contre l'encéphalite virale due à arthropode profylatická vakcinace proti virové encefalitidě
přenášená členovci
Vaginoscopie vaginoskopie
Vagotomie supersélective vysoce selektivní
vagotomie
Vagotomie tronculaire protětí kmene bloudivého nervu
Vagotomie, SAP vagotomie, jinde neurčená
Valvuloplastie à coeur ouvert sans
remplacement de valve aortique valvuloplastika na otevřeném srdci srdečnicová
chlopeň bez náhrady chlopně
Valvuloplastie à coeur ouvert sans
remplacement de valve mitrale valvuloplastika na otevřeném srdci mitrální chlopeň bez náhrady chlopně
Valvuloplastie à coeur ouvert sans
remplacement de valve pulmonaire valvuloplastika na otevřeném srdci plícnicová
chlopeň bez náhrady chlopně
Valvuloplastie à coeur ouvert sans
remplacement de valve tricuspide valvuloplastika na otevřeném srdci trojcípá
chlopeň bez náhrady chlopně
Valvuloplastie à coeur ouvert sans
remplacement, valve non précisée valvuloplastika na otevřeném srdci bez náhrady
Valvuloplastie percutanée perkutánní balónková valvuloplastika
Valvulotomie à coeur fermé, valve aortique aortální valvulotomie (postup
s uzavřeným srdcem) (uzavřený řez švuviz valvulotomie)
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