Albumy na známky Alba na známky
Aldehydy, ketóny, organické peroxidy
a étery Aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery
Alkalické batérie Alkalické baterie
Alkalické kovy Alkalické kovy
Alkohol Alkohol
Alkoholový imobilizér zapaľovania Alkoholový imobilizér
Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty, priemyselné mastné alkoholy Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty, technické mastné alkoholy
Alternátory Alternátory
Altové trúbky Altové rohy
Altové trúbky, baritónové trúbky, krídlovky a lesné rohy Altové, barytonové
a lesní rohy a křídlovky
Amínové živice v primárnych formách
Aminové pryskyřice v primárních formách
Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou
skupinou Aminosloučeniny s kyslíkatou
funkcí
Amoniak Amoniak
Ampérmetre Ampérmetry
Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín
Gelové ampule pro ucpávání výbušnin
Analgetiká Analgetika
Analytické služby Analytické služby
Analytický alebo vedecký softvérový balík Balík programů pro analýzu a vědu
Analytický, vedecký, matematický
a prognostický softvérový balík Balík
programů pro analýzu, vědu, matematiku
a prognózy
Analýza indikátorov životného prostredia v iných prípadoch ako v súvislosti
so stavbou Analýza jiných ekologických
ukazatelů než u stavby
Analýza indikátorov životného prostredia v súvislosti so stavbami Analýza
ekologických ukazatelů pro stavbu
Analýza prieskumu Analýza průzkumu
Analýza údajov Analýza dat
Analyzátor spektra Analyzátor spektra
Analyzátory Analyzátory
Analyzátory dymu Přístroje pro analýzu
kouře
Analyzátory krmív Analyzátory krmiv
Analyzátory krvi Analyzátory krve
Analyzátory mlieka Analyzátory mléka
Analyzátory na imunologické testovanie
Radioimunoanalytické přístroje

Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania Absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení
Acetylén Acetylen
Adaptér na banku pre trepačky Adaptér
na baňku pro třepačky
Adaptéry Adaptéry
Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty
osobných počítačov) Adaptéry
a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)
Adaptéry diapozitívov pre skenery Adaptér transparentních předloh pro skener
Aditíva do olejov Přísady do olejů
Administratívna správa dôchodkových
fondov Správa penzijních fondů
Administratívne služby súdov (súvisiace
so súdmi) Administrativní služby související se soudními dvory
Administratívne sociálne služby Administrativní služby obyvatelstvu
Adresáre Adresáře
Adresovacie stroje Adresovací stroje
Aerosóly Aerosoly
Aerosóly a chemikálie v tvare diskov
Aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Agentúrne služby verejnej správy Administrativní služby správních orgánů
Agrochemikálie Agrochemické výrobky
Akordeóny Akordeony
Akrylové polyméry v primárnych formách Akrylové polymery v primárních
formách
Akrylové zuby Akrylové zuby
Aktívne uhlie Aktivní uhlí
Akumulátory Ni-Fe Ocelo-niklové akumulátory
Akumulátory, galvanické články
a batérie Akumulátory, galvanické články a baterie
Akupunktúrne a chiropraktické služby
Akupunktura a chiropraxe
Akupunktúrne služby Akupunktura
Akustické a projekčné mikroskopy
Akustické a projekční mikroskopy
Akustické hĺbkomery Zvukové hloubkoměry
Akustické mikroskopy Akustické mikroskopy
Akustické prístroje Akustické přístroje
Akváriá Akvária
Albumíny Albumin
Albumy na vzorky Alba na vzorky
Albumy na zbierky Alba na sbírky
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Analyzátory plynu Přístroje pro analýzu
plynů
Analyzátory rýchlosti zvuku Analyzátory
rychlosti zvuku
Analyzátory vibrácií Analyzátory vibrací
Analyzátory zŕn Analyzátory zrn
Ananás Ananasy
Ananásová šťava Ananasová šťáva
Ančovičky (Engraulis) Sardele
Anemometre Anemometry
Anestetiká Anestetika
Anestézia a resuscitácia Anestézie
a resuscitace
Angiografická vyšetrovňa Angiografické
místnosti
Angiografické prístroje Angiografické
přístroje
Angiografický spotrebný materiál Angiografické doplňky
Angioplastické prístroje Angioplastické
přístroje
Angledozéry Angldozery
Anglické rohy Anglické rohy
Animačné služby pre deti Dětské animační programy
Anódy Anody
Anorganické kyseliny Anorganické kyseliny
Anorganické zlúčeniny kyslíka Anorganické kyslíkaté sloučeniny
Antény a paraboly Antény a reflektory
Anthelmintiká Antihelmintika
Antianemické prípravky Antianemika
Antibalistická riadená strela Taktické antibalistické střely
Antibalistické riadené strely Strategické
antibalistické střely
Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie Antibiotika
a chemoterapeutika k užití v dermatologii
Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá Antidiarrhoika,
intestinální antiinfektiva
Antiepileptiká Antiepileptika
Antihemoragiká Antihemorrhagika
Antihemoroidiká na lokálne použitie Antihemoroidika pro vnější použití
Antihistaminiká na systémové použitie
Antihistaminika pro systémové užití
Antihypertenzíva Antihypertenziva
Antikoncepčné prípravky Antikoncepční
prostředky
Antikorozívne výrobky Antikorozní prostředky
Antikorózne oleje Antikorozní oleje

Antimykotiká na systémové použitie Antimykotika pro systémové použití
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá Antineoplastika
a imunomodulátory
Antineoplastické činidlá Antineoplastika
Antiparazitné výrobky, insekticídy
a repelenty Antiparasitika, insekticidy
a repelenty
Antiperspiranty Antiperspiranty
Antiprotozoálne prípravky Antiprotozoika
Antipsoriatiká Antipsoriatika
Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
Antiseptika, dezinficiencia
Antiséra Antiséra
Antitrombotické činidlá Antitrombotika
Antivírusové prostriedky na systémové
použitie Antivirotika pro systémové použití
Antivírusový softvérový balík Balík antivirových programů
Aplikačné sady Sady k podávání léčiv
Apretácia kníh Konečné zpracování knih
Arašidové maslo Arašídové máslo
Arašidové oriešky Podzemnice olejná
Arašidový olej Podzemnicový olej
Arbitrážne a zmierovacie služby Arbitráže a smírčí řízení
Argón Argon
Archeologické služby Archeologické služby
Architektonické a inžinierske služby
a dozor Architektonické, technické
a zeměměřičské služby
Architektonické a súvisiace služby Architektonické a související služby
Architektonické služby a stavebný dozor
Architektonické služby a stavební dozor
Architektonické služby pre budovy Architektonické služby pro budovy
Architektonické služby pre rozširovanie
budov Architektonické služby pro přístavbu budov
Architektonické služby pre vonkajšie oblasti Architektonické služby pro venkovní prostory
Architektonické, inžinierske
a plánovacie služby Architektonické,
technické a plánovací služby
Architektonické, stavebné, inžinierske
a inšpekčné služby Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Architektúra mikrokanálov Mikrokanálová architektura
Archivácia Evidence
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