fistula articuli kloubní píštěl
fractura zlomenina
gangraena sněť
haemarthrosis nahromadění krve v kloubu
haematoma podlitina
haemorrhagia výron krevní, krvácení
hoplodermatitis zánět škáry opaznehtní
hyperkeratosis subungualis circumscripta vleklý
ohraničený hyperplastický zánět škáry stěnové
hyperostosis hyperostóza
hyperplasia zbytnění
hypertrophia zbytnění
imbibitio imbibice
imbibitio cornus ungulae imbibice v rohovině
paznehtu
impressio imprese
impressio faciei solearis ungulae imprese v chodidlové ploše paznehtu
inflammatio zánět
inflammatio cutis ungulae zánět škáry opaznehtní
keraphyllocele vleklý ohraničený hyperplastický
zánět škáry stěnové
keratocele vleklý ohraničený hyperplastický zánět
škáry stěnové
keratoma parietalis internum vleklý ohraničený
hyperplastický zánět škáry stěnové
laminitis acuta schvácení paznehtů
laminitis chronica schvácený pazneht
lessio traumatica poranění
ligamenta collateralia postranní vazy
ligamenta dorsalia dorsální vazy
ligamenta interdigitalia distalia distální meziprstové vazy
ligamenta palmaria dlaňové vazy
ligamenta sesamoidea sezamské vazy
ligamentum interdigitale proximale proximální
mezprstový vaz
limbus obruba
luxatio vykloubení
margo coronalis korunkový okraj
margo dorsalis dorsální okraj
margo solearis chodidlový okraj
matricitis zánět škáry opaznehtní
musculus extensor digiti tertii natahovač třetího
prstu
musculus extensor digitorum communis společný
natahovač prstů
musculus extensor digitorum lateralis laterální
natahovač prstů
musculus extensor digitorum longus dlouhý
natahovač prstů
musculus flexor digitorum superficialis povrchový ohýbač prstů
necrobacillosis digitorum nekrobacilóza prstů
skotu
necrobacillosis interdigitalis nekrobacilóza prstů
skotu
necrosis interdigitalis nekrobacilóza prstů skotu

necrosis ossis nekróza kosti
neoplasma nádor, novotvar
oncoma novotvar
oncosis nekróza kosti
onychorrhexis rozštěp rohového patra
os sesamoideum phalangis distalis člunková kost
ossea sesamoidea phalangis proximalis sezamské
kosti proximálního článku prstu
osteomyelitis zánět kostní dřeně
osteophytus osteofyt
osteoporosis prořídnutí kostí
osteosclerosis ztvrdnutí kostí
ostitis zánět kosti
pachydermia et elephantiasis regionis interdigitalis meziprstový mozol
panarthritis zánět celého kloubu
panostitis zánět celé kosti
paries stěna
paries corneus rohová stěna
paries corneus cavus volná stěna
paries tori cornei stěna rohové patky
paronychia phlegmonosa flegmóna podkoží
korunky
pars collateralis abaxialis abaxiální postranní část
pars collateralis axialis axiální postranní část
periarthritis kolemkloubní zánět
periartritis aspetica kolemkloubní aseptický zánět
periartritis purulenta kolemklubní hnisavý zánět
perioplum obruba
periostitis zánět okostice
periostitis aspetica aseptický zánět okostice
periostitis purulenta hnisavý zánět okostice
periostitis suppurativa hnisavý zánět okostice
phalanx distalis os ungulae paznehtní kost
phalanx media os coronale korunková kost
phalanx proximalis os compendale spěnková kost
phlegmone flegmóna
phlegmone interdigitalis nekrobacilóza prstů skotu
phlegmone interdigitalis contaginosa nekrobacilóza prstů skotu
phlegmone periarticulris kolemklubní hnisavý
zánět
phlegmone pulvini digitalis flegmóna prstového
polštáře
phlegmone telae subcutaneae coronae flegmóna
podkoží korunky
phlogosis zánět
podocoriitis zánět škáry opaznehtní
pododermatitis zánět škáry opaznehtní
pododermatitis aspetica neinfekční zánět škáry
paznehtní
pododermatitis aspetica acuta diffusa parietalis
schvácení paznehtů
pododermatitis aspetica diffusa productiva
parietalis schvácený pazneht
pododermatitis aspetica chronica corii limbi et
coronae vleklý aseptický zánět škáry obruby a
korunky

pododermatitis infectiosa infekční zánět škáry
panznehtní
pododermatitis parietalis hyperplastica circumscripta vleklý ohraničený hyperplastický zánět
škáry stěnové
pododermatitis productiva circumsrcipta parietalis vleklý ohraničený hyperplastický zánět škáry
stěnové
pododermatitis specifico-traumatica specifickotraumatický zánět paznehtní škáry
pododermatitis specifico-traumatica coronae et
parietis specifickotraumatický táněk stěnové a
korunkové škáry
pododermatitis verrucosa verukózní zánět škáry
paznehtní
podomatricitis zánět škáry opaznehtní
polydactylia mnohoprstost
postura cum abductione extremitatum rozbíhavý
postoj
postura cum adductione extremitatum sbíhavý
postoj
postura cum supinatione digitorum rozevřený
postoj
postura exterminatum postoj končetin
postura extremitatum postoj končetin
postura irregularis nepravidelný postoj
postura regularis pravidelný postoj
pulvinus coronae podkožní tkáň korunky
pulvinus digitalis podkožní pojivo pružné patky
pulvinus limbi polštář obruby
regio compedis krajina proximálního prstního
článku
regio compendis declivis strmý postoj ve spěnce
regio compendis inclinata kosý postoj v spěnce
regio coronalis korunková krajina
regio interphalangea proximalis krajina korunkového kloubu
regio metacarpophalangea krajina základního
prstního spěnkového kloubu
regio metatarsophalangea krajina základního
prstního spěnkového kloubu
regio phalangis media korunková krajina
regio phalangis proximalis krajina proximálního
prstního článku
regio ungulae krajina paznehtu
rugae parietis cornei kroužky na rohové stěně
ruptura prasklina
sclerosis cornuns ungulae tvrdá rohovina paznehtu
solea chodidlo
solea cornea rohové chodidlo
solea cornea duplex dvojité chodidlo
spatium interdigitale meziprstový prostor
sulcus tori patková brázda
syndactylia srůst prstů
synovitis zánět kloubu
tarsi recti postoj v hleznu otevřený
tarsi valgi vbočený postoj
tarsi vari vybočený postoj

tela subcutanea coronae podkožní tkáň korunky
tela subcutanea cunei vazivový střel kopytní
tela subcutanea limbi polštář obruby
tela subcutanea tori podkožní pojivo pružné patky
tendosynovitis zánět synoviální pochvy
tendosynovitis aspetica aseptický zánět synoviální
pochvy
tendosynovitis purulenta hnisavý zánět synoviální
pochvy
tendovaginitis zánět synoviální pochvy
tendovaginitis aspetica aseptický zánět synoviální
pochvy
tendovaginitis purulenta hnisavý zánět synoviální
pochvy
tenositis zánět šlachy
thanatosis nekróza
torus corneus rohová patka
torus corneus duplex dvojité chodidlo
torus digitalis paznehtová pružná patka
torus ungulae paznehtová pružná patka
tumor novotvar
tyloma mozol
tyloma interdigitale meziprstový mozol
ulcus vřed
ulcus Rusterholzi Rusterholzův vřed
ulcus tori vřed patky
ungula abrasa roštový pazneht
ungula atrophica atrofický pazneht
ungula bovis pazneht
ungula convergens sbíhavý pazneht
ungula cum contractura flexuosa articulorum
digitorum překlubní pazneht
ungula declivis strmý pazneht
ungula dilatata sbíhavý pazneht
ungula divergens rozbíhavý pazneht
ungula elongata přerostlý pazneht
ungula hypertrophica hypertrofický pazneht
ungula inclinata kosý pazneht
ungula inflexa prohnutý pazneht
ungula lata široký pazneht
ungula regularis pravidelný pazneht
ungula spiralis spirálovitý pazneht
ungulae deccussatae zkřížené paznehty
ungulae retroflexodeccussatae zkříženě svinuté
paznehty
ungulogryposis křivý pazneht
ungulohapalosis měkká rohovina paznehtu
unguloschisis longitudinalis rozštěp rohového
patra
ungulosclerosis tvrdá rohovina paznehtu
vagina synovialis digiti spěnková pochva
vagina synovialis distalis musculi extensoris
digitorum communis distální synoviální pochva
šlachy společného natahovače prstů
vulnus rána
zona alba bílý pruh
zona alba effriata vydrolení bílé zóny

