17-cétostéroides urinaires 17-ketosteroidy
v moči
17-hydroxycorticoides hydroxykortikosteroidy
17-hydroxyprogestérone 17hydroxyprogesteron
1er stade prolongé prodloužená 1. doba
25-hydroxycholécalciférol du sang 25hydroxycholekalciferol v krvi
25-hydroxyvitamine D2 sanguine 25hydroxyvitamin D2 v krvi
2e stade prolongé prodloužená 2. doba
5'nucléotidase 5'nukleotidáza
5-nucléotidase 5'nukleotidáza
A de la colonne lombaire osteoartróza bederní páteře
A de la colonne vertébrale osteoartróza
páteře
A de la hanche osteoartritida kyčle
A des hanches osteoartritida kyčlí
A des orteils osteoartritida prstů nohy
A développé des anticorps contre les médicaments vznik protilátek proti lékům
A du cou osteoartróza šíje
A du genou osteoartritida kolene
A eu la tete qui tourne pociťoval závrať
A éprouvé un sentiment d'euphorie cítil
se povzneseně
A éprouvé un sentiment d'irréalité cítil
se jako mátoha
A faim pocit hladu
A le cafard pocit smutku
A perdu connaissance chvilkově ztratit
vědomí, ztráta vědomí
A thorax en carene holubí hrudník
ADHD type combiné hysterokolpektomie
ADHD type prédominant hyperactif/impulsif ADHD, kombinovaný
typ
ADHD type prédominant inattentif
ADHD, převážně hyperaktivněimpulzivní typ
ADN bactérien recherche vyšetření na
bakteriální DNA
ADN de Borrelia burgdorferi vyšetření
na DNA Borrelia burgdorferi
ADN de Candida vyšetření na kandidovou
DNA
ADN de Chlamydia vyšetření na DNA
chlamydií
ADN de Varicella zoster kompletní krevní
obraz
ADN de cytomégalovirus vyšetření na
cytomegalovirovou DNA
ADN de l'Aspergillus vyšetření na aspergilovou DNA

ADN de l'hépatite DNA viru hepatitidy
ADN du VHB détectable DNA HBV prokazatelná
ADN du virus d'Epstein-Barr vyšetření
na DNA viru Epstein-Barrové
ADN fongique recherche vyšetření na
DNA mikromycet
ADN viral recherche vyšetření na virovou
DNA
AFib fibrilace síní
AIMN nomid
AIT récidivant hrozící smrt
AJC polyarticulaire polyartikulární juvenilní chronická artritida
ALK phosph alkalická fosfatáza
AMP cyclique cyklický AMP
APS (antigene prostatique spécifique)
psa
AR revmatoidní artritida
AR juvénile juvenilní revmatoidní artritida
AR pauciarticulaire juvénile chronique
pauciartikulární juvenilní chronická artritida
AR polyarticulaire juvénile chronique
polyartikulární juvenilní chronická artritida
AR séro séropozitivní revmatoidní artritida
ARC AIDS related complex, oblouk
ARJ pauciarticulaire pauciartikulární juvenilní revmatoidní artritida
ARN VIH du sang hladina RNA viru HIV
v krvi
ARN VIH sanguin hladina RNA viru HIV
v krvi
ARN de l'hépatite virová nálož HBV
ARN du VIH indétectable RNA viru HIV
nedetekovatelná
ASPT aspartátaminotransferáza
ATR distale distální renální tubulární acidóza
ATR primitive primární renální tubulární
acidóza
ATR proximal proximální renální tubulární acidóza
AVC du tronc cérébral amputace kosti
patní
Abaissement du seuil de convulsions křečový práh
Abasie abazie
Abasique abazický
Abces hlíza
Abces a l'oeil oční absces
Abces a la fesse absces hýždě
Abces a la thyroide absces štítné žlázy
Abces a la vessie absces močového měchýře
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Abces a la vésicule biliaire absces žlučníku
Abces abdominal abdominální absces
Abces amibien cérébral amébový mozkový absces
Abces amibien du cerveau amébový
mozkový absces
Abces amibien du foie amébový jaterní
absces
Abces amibien du poumon amébový plicní absces
Abces amibien hépatique amébový jaterní
absces
Abces amibien pulmonaire amébový
plicní absces
Abces amygdalien tonzilární absces
Abces anal anální absces
Abces anorectal anorektální absces
Abces appendiculaire absces apendixu
Abces apres salpingo-ovariectomie tuboovariální absces
Abces articulaire absces kloubu
Abces au doigt absces prstu
Abces au foie absces jater
Abces au foie et séquelles d'une maladie
hépatique chronique jaterní absces
a následky chronického onemocnění jater
Abces au niveau de la stomie absces
v místě stomie
Abces au niveau du site de perfusion
absces v místě podání infuze
Abces au pied absces nohy
Abces au point d'injection absces v místě
injekce
Abces au point de ponction absces v místě
vpichu
Abces au poumon absces plic
Abces au pylore absces pyloru
Abces au sein absces prsu
Abces au site d'administration bolest vazů
Abces au site d'application absces v místě
aplikace
Abces au site d'incision absces v místě incize
Abces au site de greffe artérioveineuse
absces místa arteriovenózního štěpu
Abces au site de l'implant absces místa
implantace
Abces axillaire absces v axile
Abces bactérien bakteriální absces
Abces bactérien du systeme nerveux central bakteriální absces centrálního nervového systému
Abces biliaire biliární absces
Abces cervical krční absces

Abces cérébral mozkový absces
Abces cornéen absces rohovky
Abces cutanés kožní absces
Abces d'un organe génital (chez l'homme) absces pohlavních orgánů (mužských)
Abces d'un orteil absces prstu nohy
Abces d'une crypte intestinale střevní
váčkovitý absces
Abces d'une glande salivaire absces slinné žlázy
Abces d'une glande sudoripare absces
potní žlázy
Abces dans le nez absces v nosu
Abces de Bartholin absces Bartholiniho
žlázy
Abces de Brodie Brodieho absces
Abces de Douglas absces Douglasova prostoru
Abces de canal para-urétral cysta
v skeneových kanálcích
Abces de glande de Bartholin absces
Bartholiniho žlázy
Abces de l'aine absces tříselné krajiny
Abces de l'intestin střevní absces
Abces de l'oeil absces oka
Abces de l'oreille externe absces zevního
ucha
Abces de l'os nesnášenlivost histaminu
Abces de l'ouraque vyjmutí kostního štěpu
Abces de l'ovaire absces vaječníku
Abces de l'uretere absces močovodu
Abces de la bouche absces v ústní dutině
Abces de la cavité buccale orální absces
Abces de la cloison rectovaginale absces
rektovaginálního septa
Abces de la cornée absces rohovky
Abces de la glande apocrine absces apokrinní žlázy
Abces de la glande de Bartholin absces
Bartholiniho žlázy
Abces de la glande parathyroidienne
absces přištítných tělísek
Abces de la glande surrénale absces
nadledviny
Abces de la jambe absces dolní končetiny
Abces de la langue absces jazyka
Abces de la main absces ruky
Abces de la mastoide absces procesus
mastoideus
Abces de la mâchoire absces čelisti
Abces de la moëlle épiniere nitropáteřní
absces
Abces de la paroi abdominale absces
břišní stěny
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