
ENGLISH 

 

#12 blade 
#15 blade|#15 scalpel blade 
#2/4 Molt curette 
‘apical clearing’ concept 
‘horizontal scrub’ technique 
‘monoblock’ concept 
0-degree bevel angle root resection 
0-degree bevel root resection 
1: 5 diluted formocresol 
12-blade carbide bur 
12-fluted finishing bur 
18-gauge needle 
3-0 silk suture for traction 
30-flute tungsten-carbide composite-resin finishing-bur 
30-gauge ultra-short needle 
34/35 Jaquette and Mini-Jaquette scalers 
37% phosphoric acid solution 
3-dimensional obturation 
45-degree bevel 
45-degree bevel incision angle 
4-methacryloyloxyethy trimellitate anhydride|4-META 
4-walled access cavity 
90-degree incision 
abate 
abducent nerve 
aberrant root entities 
aberrations 
ability to bond to enamel 
ability to promote tissue regeneration 
abnormal 
abnormal tooth mobility 
abnormalities 
abnormalities of dentine 
abnormally shaped tooth 
abrade 
abrasion 
abrasion defects 
abrasion resistance|resistance to abrasion 
abrasion-resistant|resistant to abrasion 
abrasions 
abrasive 
abrasive action 
abrasive agent 
abrasive cream 
abrasive dentifrice 
abrasive disks 
abrasive particles 
abrasive slurries and pastes 
abrasive system 
abrasive tools 



abrasive wear 

abrasive-impregnated rubber rotary instruments 

abrasiveness 
abscess 
abscessed tooth 
absorbable 
absorbable gelatin sponge 
absorbent paper strips 
abutment 
abutment teeth 
abutment tooth 
acanthotic 
acatalasia 
accelerator 
accentuated 
access 
access bur 
access cavity 
access cavity burs 
access cavity design 
access cavity preparation 
access opening 
access opening closed with a permanent restoration 
access outline form|access outline  |outline of the access cavity 
access preparation 
access preparations 
access technique 
access to cleaning interproximally and subgingivally 
access to lingual perforations 
accessed tooth 
accessory 
accessory canal 
accessory foramina 
accessory furcation canal 
accessory gutta-percha cone 
accessory point|accessory cone  
accessory root canals 
accumulate 
accurate cone fit 
accurate cone fit apically 
accurate determination of root canal length 
acellular afibrillar cementum 
acetal resin 
acetaminophen 
acetylcholine 
achieve a diagnosis|arrive at a diagnosis 
aching tooth 
acid dissolution 
acid etched 
acid etching 



acid pumice method 
acid-base reaction 
acid-etch technique 
acid-etched 
acid-etched composite resin 
acid-etched composite restoration 
acid-etched composite|acid-etch composite 
acid-etching 
acid-etching technique 
acidic 
acidic APF gels 
acidic cavity-cleansing products 
acidic primer-adhesive 
acidified 
acidity 
acid-pumice abrasion technique 
acidulated 
acidulated phosphate-fluoride gel 
acidulated phosphofluoride 
acoustic microstreaming 
acquired pellicle formation 
acquired superficial discoloration 
acrodynia|pink disease 
acrylate-phosphate monomer 
acrylic 
acrylic acid 
acrylic denture 
acrylic denture base 
acrylic denture base material 
acrylic denture resin 
acrylic denture teeth 
acrylic finishing bur 
acrylic finishing instruments 
acrylic free-radical polymerization 
acrylic liquid 
acrylic materials 
acrylic point 
acrylic polymer base 
acrylic polymers 
acrylic powder 
acrylic relief 
acrylic resins 
acrylic stent 
acrylic surgical stent 
acrylic teeth 
acrylic-based dental prosthesis 
acrylics 
actinomycosis 
actinomycotic aggregate 
actinomycotic colonies 
action 
activation 



activator 
activator liquid 
activity 
acute 
acute apical abscess 
acute canal curvature 
acute manifestations of inflammation 
acute necrotizing ulcerative gingivitis|Vincent’s infection 
acute pain 
acute periapical abscess 
acute periodontal abscess 
acute pseudomembranous candidiasis 
acute pulpitis 
acute, aching pain 
acutely inflamed 
acyclovir cream 
adapt 
adaptability 
adaptation 
add proximal contacts to a crown 
addition polymerization 
addition silicone 
addition silicone impression material 
addition silicone-polyether hybrid 
additional canals 
additional closing sutures 
additional investigations 
adenocarcinoma 
adenoma sebaceum of the skin 
adequate 
adhere 
adherence 
adhesion 
adhesion molecules 
adhesive 
adhesive bonding system 
adhesive capability 
adhesive cement 
adhesive dentistry 
adhesive materials 
adhesive properties 
adhesive resin cements 
adhesive resin layer 
adhesive resins 
adhesive restorations 
adhesive restorative materials 
adhesive restorative techniques 
adhesive root filling materials 
adhesive technique 
adhesiveness 
adjacent 
adjacent teeth 



adjacent to 
adjunctive antimicrobial therapy 
adjunctive treatment 
adjust the occlusion 
administer 
administration 
admixed 
admixed amalgam 
Adson tissue forceps 
Adson tissue pickup 
advanced 
adverse 
adverse toxic effects of medicaments 
aerobic bacteria|aerobes  
aesthetic improvement 
aesthetic problems|problems of aesthetics 
aesthetic sculpting surgical procedure 
aesthetically pleasing 
affect 
affected 
affected area 
affective 
afferent 
afferent nerves 
afferents 
afflicted tooth 
A-fibers 
agar hydrocolloid impression materials 
agar impression material 
agar impressions 
agar materials 
age changes 
agent 
aggregate 
aggregates 
aggressive periodontitis 
agranulocytosis 
air abrasion 
air blast 
air motor 
air spray 
air syringe 
air-abrasion unit 
air-water spray 
alcohol torch 
aldehydes 
algesic cytokines 
alginate 
alginate binder 
alginate gel 
alginate hydrocolloid 
alginate hydrocolloid impression materials 



alginate impression 
alginate impression material 
alginate powder 
alginate substitute impression materials|alginate substitutes 
align 
alignment 
alkaline hypochlorites 
alkaline perborates 
alkaline phosphatase 
alkyl silicate 
all-alloy crown 
all-alloy restorations 
all-ceramic 
all-ceramic bridge 
all-ceramic crown 
all-ceramic material 
all-ceramic restoration 
allergenic 
allergenicity 
alleviate 
alleviation 
Allis forcep 
allodynia 
alloy 
alloy composites 
alloy crowns and bridges 
alloy crystal structure 
alloy end product 
alloy implants 
alloy substrate 
alloy substructure 
alloy-acrylic restoration 
alloy-ceramic combinations 
alloy-ceramic restoration 
all-purpose composites 
along the long axis 
alpha-phase gutta percha 
altered sensation of taste 
alternating pressure 
alternating quarter-turn movement of the file 
alumina 
alumina ceramic 
aluminosilicate glass 
aluminum hydroxide 
aluminum oxide 
alveolar abscess 
alveolar arch length 
alveolar arteries 
alveolar atrophy 
alveolar bone 
alveolar bone crest 
alveolar bone destruction 



alveolar bone height 
alveolar bone proper 
alveolar bone resorption 
alveolar bony crest 
alveolar contouring 
alveolar crest|crest of the alveolar ridge 
alveolar damage 
alveolar destruction 
alveolar expansion 
alveolar fracture|alveolar process fracture 
alveolar growth 
alveolar height 
alveolar mucosa 
alveolar osteitis 
alveolar plate 
alveolar process 
alveolar ridge 
alveolar ridge changes 
alveolar socket 
alveolar swelling 
alveologingival 
alveolus 
alveoplasty 
amalgam 
amalgam alloy 
amalgam bonding 
amalgam carrier 
amalgam core|amalcore|amalcore onlay 
amalgam intraradicular core for the coronal restoration 
amalgam margins 
amalgam overhangs 
amalgam plugger 
amalgam restoration 
amalgam retrograde 
amalgam retrograde filling 
amalgam root end filling 
amalgam scrap 
amalgam surface 
amalgam tattoo 
amalgam well 
amalgamation 
amalgamation reaction 
amalgamator|mixer for amalgam 
amalgam-generated mercury vapor 
amalgam-tooth bonding 
ameloblastic carcinoma 
ameloblastic secretory phase 
ameloblastoma 
ameloblasts 
amelogenesis imperfecta 
amenable 
American Dental Association|ADA 



amine accelerator 
amine-accelerated 
aminopeptidase activity 
ammonium bifluoride 
ammonium compounds 
amorphous 
amorphous calcium phosphate 
amorphous ceramic phases 
amorphous phase 
amorphous silica glass 
amount 
amoxicillin 
amphipathic drugs 
amplify 
amputated 
anachoresis 
anaerobes 
anaerobic 
anaerobic bacteria 
anaerobic culturing of root canals 
anaerobically 
anaesthesia 
anaesthetic agent 
anaesthetic capsule 
anaesthetic solution 
anaesthetic technique 
anaesthetic|anesthetic  
anaesthetic-vasoconstrictor combination 
anaesthetic-vasoconstrictor solution 
anaesthetize 
analgesia 
analgesic medications 
analgesics 
anaphylactic reaction 
anastomoses 
anatase 
anatomic 
anatomical apex 
anatomical apex of the tooth 
anatomical deviations 
anatomical factors 
anatomical redesigning 
anatomy 
anatomy of interproximal form 
anatomy of occlusal form 
anchor 
anchorage 
anchored 
anchoring sutures 
ancillary procedure 
anesthesia 
anesthetic agent 



anesthetic armamentarium 
anesthetic cartridge dispenser system 
anesthetic delivery system 
anesthetic gel 
anesthetic solution 
anesthetics 
anesthetize 
angle 
angle handpiece 
angle of curvature|angle of root curvature 
angle of exit 
angle of impaction 
angle of incision|angle of the incision 
angle of the bevel 
angle of the resection 
angle of the roots 
angled 
angled bone curette|angled surgical bone curette 
angled film 
angled periotome 
angled projection 
angled radiograph 
angled releasing incisions 
angled resection 
angular 
angular bone loss 
angular changes in the tubules 
angular cheilitis 
angulated radiograph 
angulation 
angulation of probing 
angulation of the blade 
angulation of the film 
anhydrous dibasic calcium phosphate 
ankyloglossia 
ankylosed tooth 
ankylosis 
ankylosis-related resorption 
anodontia 
anolyte 
anomalies 
anomalous root defect 
anomalous roots 
antegonial notching 
anterior 
anterior area 
anterior crowns 
anterior esthetics 
anterior facial vein 
anterior gingival tissues 
anterior implants 
anterior labial flange of the tray 



anterior mandible 
anterior mandibular area 
anterior middle superior alveolar nerve block|AMSA nerve block 
anterior nasal spine 
anterior open bite 
anterior portion of the mouth 
anterior ramus 
anterior release 
anterior restorations 
anterior sulcular extent of the incision 
anterior surgery 
anterior teeth 
anterior to 
anteriorly 
anterior-strip crowns 
anteroposterior 
antianxiety agent 
antianxiety protocol 
antibacterial 
antibacterial activity 
antibacterial agent 
antibacterial effect 
antibacterial irrigating solution 
antibacterial irrigation 
antibacterial mouthwash 
antibacterial spectrum 
antibiotic coverage 
antibiotic mouth rinses 
antibiotic paste 
antibiotic prophylaxis 
antibiotic sensitivity testing 
anticariogenic 
anticurvature filing|anticurvature filing technique 
antigen-antibody complex 
antigen-antibody complex reaction 
antigenic 
antigenic products 
antigenic properties 
antigenic substances 
antigenicity 
antigen-presenting cells 
antihistamines 
anti-inflammatory 
antiinflammatory agent 
antimere 
antimicrobial activity 
antimicrobial agents 
antimicrobial effect 
antimicrobial medicament 
antimicrobial mouthrinse 
antimicrobial procedures 
antimicrobial properties|antibacterial properties 



antimicrobial therapeutic strategy 
antimicrobials 
antiplaque agents 
antiplaque-antigingivitis toothpaste 
antirotation 
antisepsis 
antiseptic agents 
antiseptic measures 
antiseptic solution 
antiseptics 
antitrypsin 
antral curette 
antral regimen 
antrum|maxillary antrum 
anxiety control 
anxiolysis 
anxiolytics|anxiolytic drugs 
anxious 
apex 
apex closure 
apex filled with MTA 
apex locator 
apexification 
apexification therapy 
apexogenesis 
aphtha 
aphthous stomatitis 
apical 
apical access 
apical actinomycosis 
apical amalgam fillings 
apical anatomy 
apical anatomy changes 
apical area 
apical barrier 
apical biopsy 
apical bleeding 
apical blockage 
apical canal 
apical canal diameter 
apical canal enlargement 
apical canal preparation 
apical canal space 
apical cementum 
apical clearing 
apical closure 
apical compaction 
apical constriction 
apical corkage 
apical curettage 
apical curvature 
apical delta 



apical dental papillae 
apical dentine 
apical development 
apical diameter 
apical dimensions of the canal 
apical extent of canal preparation 
apical extrusion 
apical foramen 
apical foramen perforation 
apical foramina 
apical force 
apical fracture 
apical growth of the root 
apical half of the root 
apical health 
apical height 
apical leakage 
apical ledges 
apical lesion extending into furcation 
apical lesions 
apical loose alveolar mucosa 
apical maturation 
apical microleakage 
apical microsurgery 
apical migration of the junctional epithelium|apical migration of the JE 
apical opening 
apical osseous palpation 
apical part of the canal 
apical part of the root canal system |apical root canal system 
apical patency 
apical pathosis 
apical perforation 
apical periodontitis 
apical periodontium 
apical plug 
apical pocket cyst 
apical portion of the canal 
apical portion of the root 
apical preparation 
apical pressure 
apical radicular lamina dura 
apical ramifications 
apical region 
apical region of the canal 
apical repositioning of the flap 
apical resection 
apical resection of 3 mm at a 0-degree bevel 
apical resistance 
apical resistance form 
apical root development 
apical root fracture 
apical root resection 



apical seal 
apical sealant 
apical seat 
apical sectioning 
apical size 
apical stop 
apical surgery 
apical taper 
apical third of the canal|apical third 
apical third of the root 
apical third preparation 
apical tissues 
apical to 
apical transportation|transportation 
apical true cyst 
apical zipping 
apical-lateral pathosis 
apically 
apically positioned flap 
apically repositioned flap 
apical-occlusal dimension 
apical-to-coronal approach 
apices 
apicoectomy and retrofil cases 
apicoectomy|root-end resection 
apisected 
aplastic 
apoptotic cell death 
application 
application of a sedative dressing to the pulp 
application time 
apply 
appointment 
appose 
apposition 
apprehension 
apprehension control 
apprehensive 
approach 
aqueous 
aqueous gel 
aqueous hydroxyethyl cellulose solution 
aqueous methylcellulose solution 
aqueous potassium iodide 
aqueous solution 
arachidonic acid 
arborization 
arch 
arch continuity 
Archaea 
architecture 
archwire 



area 
area of the greater palatine vessels 
area to be grafted 
areas inaccessible to instruments 
areas of crowding 
areas of high tubule density 
areas of large undercuts 
areas of metal rollover 
argon laser 
arise from 
armamentarium 
around the root apex 
around-the-clock denture use 
arrested 
arteriolar end 
arterioles 
arteriosclerotic changes 
arteriovenous 
arteriovenous anastomoses 
arteriovenous shunt 
artery forceps 
Arthus-type reaction 
articaine 
articular eminence 
articulate 
articulating paper 
articulator 
artificial canal 
artificial canal creation 
artificial fistulation 
artificial teeth 
artificial tooth resins 
arylsulfatase 
as apically as possible 
ascending ramus|ascending ramus of the mandible 
asepsis 
aseptic 
aseptic conditions 
aseptic environment 
aspect 
aspirating syringe 
aspiration 
aspiration biopsy 
aspiration equipment 
aspirator 
assessment of the patient's systemic status 
asymptomatic 
at a 45-degree angle 
at a 90-degree angle to the tooth 
at a line angle of a tooth|at the tooth line angle 
at an obtuse angle 
at cervical margin 



at exposed margins 
at high magnification 
at interdental sites 
at interproximal sites 
at low-speed 
at posterior sites 
at slow speed 
at the apex 
at the apical foramen 
at the base 
at the base of the flap 
at the base of the pocket 
at the bone level 
at the bony crest 
at the cervical area 
at the cervical level 
at the contact points of the crown 
at the core/tooth interface 
at the crest of bone 
at the disto-buccal line angle 
at the end-point 
at the external oblique ridge area 
at the front of the mouth 
at the gingival level 
at the gingival margin 
at the junction of free and attached mucosa 
at the level of 
at the level of radicular preparation 
at the level of the cemento-enamel junction|at the level of the CEJ 
at the level of the furcation 
at the level of the root apices 
at the line angles 
at the mid-third region of the tooth 
at the molar region 
at the perforation site 
at the periapex 
at the periphery 
at the pulp-dentine border 
at the restoration margins 
at the restoration-tooth interface 
at the root resection level 
at the scalloping 
at the site of a direct pulp cap 
at the site of exposure 
at the site of the releasing incision 
at the tissue level 
at therapeutic concentrations 
at try-in 
at ultraslow speeds 
atheroma 
atraumatic 
atraumatic handling of the soft tissues 



atraumatically 
atrophic 
attached 
attached stones 
attachment 
attachment apparatus 
attachment apparatus of the tooth 
attachment loss|loss of attachment 
attachment tissues 
attract 
attrition 
atubular 
atypical facial pain 
augment 
austenitic phase 
autoclavable 
autoclave 
autoclave bag 
autoclaved 
autoclaving 
autogenous bone graft 
autoimmune parotitis 
autoinfection 
autolysis 
auto-mixed cartridge 
auto-mixed syringe 
automixed|auto-mixed  
auto-mixing 
autonomic 
autonomic nerves 
autopolymerizing resin 
autotransplant 
auto-transplantation 
auxiliary retention 
auxiliary retentive elements 
avascular 
avulsed 
avulsion 
axial core type odontome 
axial dentin 
axial direction 
axial loading device 
axons 
axotomy 
B lymphocytes 
back action 
back-fill 
backfilling of gutta-percha 
back-filling|backfilling of the canal|backfilling  
back-packing 
back-pressure 
back-to-back restorations 



bacteremia 
bacteria-free 
bacterial adherence 
bacterial aggregates 
bacterial contamination 
bacterial drug resistance 
bacterial flora 
bacterial growth 
bacterial ingress 
bacterial interactions 
bacterial microleakage|bacterial leakage 
bacterial penetration 
bacterial plaque 
bacterial products 
bacterial reduction 
bacterial species 
bacterial surge 
bacterially induced 
bacteria-tight temporary filling 
bactericidal 
bacteriologic investigation 
bacteriological 
bacteriostatic 
bad breath 
bad taste 
badly broken down 
balanced force technique|balanced forces|balanced-force technique 
balanced-force action 
balancing 
'balancing’ extraction 
ball-ended burnisher|ball burnisher 
balsam of pine 
balsam peru 
band 
banding 
banker's sponge 
bar 
barbed broach|broach 
barbiturates 
barbs 
Bard Parker scalpel handle 
barium glass 
barium sulfate 
barrier 
barrier formation 
barrier formation coronal to the apex 
barrier of bone/cementum-like tissue 
basal bone 
basal lamina 
base 
base 
base and catalyst system 



base consistency 
base material 
base metal components 
base metals 
base of the cavity 
base of the denture 
base of the flap 
base paste 
base/liner 
baseline periapical radiograph 
baseline postoperative radiograph|panorex 
basement membrane 
base-metal alloys 
base-metal casting alloys 
baseplate wax 
basic dentistry 
basic procedures involved in periodontal surgery 
basing agent 
Bass technique|Bass toothbrushing technique 
bayonet curve 
bayonet forcep 
bayonet-shaped canals 
beak 
beaks 
beaks of the forceps 
beam splitter 
beam-aiming device 
Beaver bur 
become constricted 
become demineralized 
become established 
become exposed 
become infected 
become inflamed 
become narrowed 
become necrotic 
become non-vital 
become obliterated 
beeswax 
behavioural dentistry 
Behcet's syndrome 
bell stage 
below the bony crest 
bend 
bendable 
Bendick 
bending forces 
bending moment 
bending properties 
benign lesion 
benign mucous membrane pemphigoid 
benzalconium chloride 



benzethonium chloride 
benzocaine 
benzodiazepine drugs 
benzodiazepines 
benzoyl peroxide 
bevel 
bevel angle 
bevel the root end 
beveled 
beveled angle 
beveled incision 
beveled resected apex 
bevelled 
bevelling 
beyond the apex 
beyond the foramen 
biconcave 
bicuspidization 
bicuspids 
bifunctional organic monomer 
bifurcation 
big canals 
bilateral 
bilateral mental blocks 
bilateral parotitis-bulimia 
bilobed 
bind 
binder 
binding 
binding strength 
binoculars 
biocide 
biocompatibility 
biocompatible 
biodegradable 
biodegrade 
biofilm 
biofilm-like material 
biointegrate 
biointegrated 
biointegrated interface 
biointegration 
biointegrative interface 
biologic attachment 
biologic attachment area 
biologic width 
biomaterials 
biomechanical 
biomechanical cleansing 
biopsy bottle 
biopsy site 
biopsy specimen 



biphasic 
bipolar 
bisecting angle radiograph 
bisecting angle technique 
Bis-GMA polymer 
bismuth oxide 
bismuth subcarbonate 
bisphenol 
bisphenol A-glycidyl methacrylate|Bis-GMA 
bisphosphonate-associated osteonecrosis 
bisphosphonates 
bite 
bite block 
bite down 
bite plate 
bite registration 
bite/cusp loading test 
bite-registration waxes|waxes for bite registration 
bite-testing instrument 
bitethrough 
bitewing 
bite-wing 
bitewing projection 
bitewing radiograph 
biting 
biting forces 
biting test 
black copper cement 
black silk 
blade 
blade-to-tissue angle 
blanching of the tissues 
bland clamps 
bland jaws 
blank 
blank carriers 
blast 
blast of air 
bleach 
bleached 
bleaching 
bleaching agent 
bleaching application 
bleaching chemicals 
bleaching properties 
bleaching technique 
bleed 
bleeders 
bleeding 
bleeding from a non-lacerated gingival margin 
bleeding from gingival tissues 
bleeding from the canal 



bleeding gingival tissue 
bleeding gums 
bleeding on probing 
bleeding orifice 
bleeding points 
blind 
blister packs 
block 
block anesthesia 
block injection 
block polymers 
blockage 
blockages within canals 
blocked 
blockout material 
blood clot|clot 
blood flow 
blood flow assessment 
blood supply 
blood supply status 
blood vessels 
blotting paper 
blowtorch 
Blumenthal bone rongeurs 
blunderbuss 
blunt dissecting scissors 
blunt dissection 
blunt needle 
blunt trauma 
blunt-ended 
blush 
blushing of dentin 
bodily movement 
Bohn's nodules 
boil out 
bond 
bond strength 
bond strength of the ceramic to the alloy 
bonded 
bonded root filling material 
bonding 
bonding agent 
bonding of brackets|bonding of orthodontic brackets 
bonding process 
bonding resin 
bonding system 
bone 
bone and soft tissue removal 
bone augmentation 
bone bur 
bone cavity 
bone chips 



bone conductivity 
bone conservative/preservative approach 
bone contour 
bone crest 
bone curette 
bone cyst 
bone defect due to a cyst 
bone defects 
bone density 
bone deposition 
bone destruction 
bone file 
bone fill|bone infill  
bone filling 
bone formation 
bone graft 
bone grafting 
bone harvesting 
bone lesions 
bone level identification 
bone loss 
bone lysis 
bone matrix 
bone mineral content 
bone morphogenetic proteins 
bone of the torus 
bone overlying the buccal aspect of the apex 
bone remodeling 
bone remodelling 
bone removal|removal of bone 
bone resection 
bone resection instruments 
bone resorption|resorption of bone 
bone separation 
bone substitute material 
bone support 
bone surgery 
bone texture 
bone thickness 
bone trabeculae 
bone turnover 
bone wax 
bone/attachment relationship 
bone-alloy interface 
bone-forming cells 
bone-implant contact 
bone-level implants 
bone-like|bonelike  
bone-tooth interface 
bony canal 
bony cavity 
bony changes 



bony configuration 
bony crest 
bony crypt 
bony defect 
bony dehiscences 
bony destruction 
bony disease 
bony eminences 
bony exostoses 
bony fracture 
bony growths 
bony healing 
bony housing|osseous housing 
bony lesion 
bony margins 
bony pathology 
bony prominence 
bony protuberances 
bony radiolucency 
bony recontouring 
bony reshaping 
bony ridge 
bony socket 
bony spicules 
bony splinters 
bony structures 
bony support 
bony support of the tooth 
bony surface 
bony tissue 
bony torus 
bony tuberosity 
borax 
border 
border zone of a lesion 
bottle of neutral buffered formalin 
bottom of the flap 
bovine thrombin 
Bowen’s resin 
bowling pin 
box wrench 
boxing wax 
braces 
bracket 
bracket base 
bracket table 
bradykinin 
braid 
braided 
braided file technique 
braided sutures 
braided together 



braiding 
brainstem 
branch 
branch off 
branching 
brazing 
breach 
breach in the chain of asepsis 
break 
break down 
break off 
break through to 
break up 
breakage 
breakdown 
breakdown at the margins of the restoration 
breakdown products 
breakthrough 
Briault probe 
bridge 
bridge abutment 
bridge pontics 
bridgework 
brief 
brighten 
bristle brushes 
bristles 
brittle 
brittleness 
broad interproximal contact 
broad-based periosteal elevator 
broad-based periosteal retractor 
broken 
broken down 
broken tooth 
Brown–Brenn stain 
bruised 
bruising 
brush 
brush thinning of the material 
brushhead  
brushing of the surgical site 
brushite 
bruxism 
bubble-free mix 
bubbles 
BUC tip 
buccal 
buccal apices 
buccal approach 
buccal bone 
buccal bone expansion 



buccal bone removal 
buccal cavities 
buccal cortex 
buccal cortical plate 
buccal cortical plate of bone 
buccal cusps 
buccal direction 
buccal entrance 
buccal fat pad 
buccal flange extension 
buccal flap 
buccal gingival 
buccal gingival margin 
buccal infiltration 
buccal mucosa 
buccal plate 
buccal portion 
buccal roots 
buccal sinus tract 
buccal surface 
buccal view 
buccal wall 
buccal-lingual expansion 
buccal-lingual tissue reduction 
buccally 
buccally positioned 
buccolingual 
buccolingual cervical caries 
bucco-lingual dimension 
buccolingual fracture 
buccolingual narrowing 
buccolingual plane 
buccolingual reduction 
buccolingually 
buccopalatally 
Buchanan 'continuous wave' filling technique 
Buck knife 
buckle 
buckled 
bud 
bud stage 
budding of dental lamina 
buffering action 
buffering capacity 
build up the tooth 
buildup 
built-in platform abutment 
bulbous mass 
bulbous roots 
bulge 
bulge out 
bulk 



bulk fracture 
bulk-fill technique 
bulky 
bullet hole 
bunch 
bunching 
bundle bone 
bundles 
bundles of gingival collagen fibres 
bupivacaine 
bupivacaine hydrochloride 
bur 
bur angulation 
bur cut 
bur hole 
bur preparation 
burguards 
burn out 
burned away 
burning 
burning of the dentine 
burning tongue 
burnish 
burnisher 
burnishing 
burnout 
burnout oven 
burnout temperature 
burnout without residue 
bur-type root-end preparation 
butadiene-styrene rubber 
butterfly needle 
butyl methacrylate 
by granulation 
by means of a split-mouth model 
by primary intention 
by secondary intention 
bypass 
bypassed 
byproducts 
CAD/CAM technology 
calcific 
calcific bridge 
calcific changes 
calcific masses 
calcific metamorphosis 
calcification 
calcified 
calcified canal 
calcified chambers 
calcified orifice 
calcify 



calcifying cystic odontogenic tumour 
calcite 
calcitonin 
calcitonin gene-related peptide 
calcium chloride dihydrate 
calcium chloride hemihydrate 
calcium disalicylate 
calcium hydroxide 
calcium hydroxide bases 
calcium hydroxide cavity liners 
calcium hydroxide cement 
calcium hydroxide liner 
calcium hydroxide medication 
calcium hydroxide paste 
calcium hydroxide products 
calcium hydroxide pulp cap 
calcium hydroxide sealers|calcium hydroxide-based sealers 
calcium hydroxide with antimicrobial additives 
calcium hydroxide-containing polymeric resin 
calcium phosphate 
calcium pyrophosphate 
calcium silicate-based sealers 
calcium sulfate 
calcium sulfate dihydrate crystals 
calcium sulfate hemihydrate 
calcium sulphate-based materials 
calcium tungstate 
calcium-hydroxide liner 
calculation 
calculus crystals 
calculus debris 
calculus deposits 
calculus|dental calculus 
calculus-like deposits 
Caldwell-Luc procedure 
calibrated 
camphorated monoparachlorophenol 
camphorated parachlorophenol 
camphorquinone 
canal 
canal anastomoses 
canal anatomy|anatomy of the root canal system 
canal aperture 
canal bifurcation 
canal blockage 
canal calcification 
canal curvature 
canal curvatures 
canal enlargement 
canal entrances 
canal exploration 
canal filled with MTA 



canal filling procedure 
canal form 
canal identification 
canal interconnections 
canal irregularities 
canal ledging 
canal length|root canal length 
canal location 
canal morphology 
canal negotiation 
canal obstructions 
canal openings 
canal orifice 
canal patency 
canal preparation 
canal preparation and filling 
canal preparation instruments 
canal preparation system|cleaning and shaping system 
canal preparation technique|root canal preparation technique 
canal relationships 
canal sclerosis 
canal seal 
canal shape|shape of canal 
canal space 
canal system 
canal taper 
canal terminus 
canal transportation|transportation of the canal  
canal wall irregularities 
canal wall|wall of the root canal 
canal with acute curvature 
canaliculi 
canals opening into 
Cancellier extractor 
Cancellier kit 
cancellous bone 
cancellous portion of the alveolar process 
caniform 
canine 
canine eminence|canine prominence 
cap 
cap stage 
cap|healing cap 
capacity 
capacity to recover 
capillaries 
capillary bed 
capillary blood flow 
capillary forces 
capillary network 
capillary permeability 
capillary plexus 



capillary pressure 
capnograph 
capnography 
capping 
capping material 
capping of pulps with reversible pulpitis 
capsule 
captured 
Carabelli's cusp 
carbamide peroxide 
carbide 
carbide finishing burs 
carbon dioxide ice test|CO2 ice test 
carbon dioxide ice testing 
carbon dioxide snow 
carbon fiber post 
carbon fibre posts 
carbon materials 
carbon-dioxide pencil 
carbon-silicates 
carborundum disks 
carborundum powder 
carborundum stones 
carcinogenic 
cardiac muscle 
cardiovascular reaction 
caries 
caries process 
caries rate 
caries reduction 
caries removal 
caries-activity test 
caries-free 
caries-prone 
cariogenic 
cariogenicity 
carious 
carious attack 
carious cavity 
carious destruction 
carious exposure 
carious lesion 
carious process 
carious teeth 
cariously 
cariously infected dentine 
carnauba|carnauba wax 
carpule 
carrier 
carrier-based gutta percha 
carrier-based gutta-percha obturation 
carrier-based method 



carrier-based obturating device 
carrier-based obturating materials 
carrier-based system 
carrier-based techniques 
cartridge 
carvable 
carve 
carver 
carving 
case assessment 
case selection 
cast 
cast alloy crowns 
cast alloy restorations 
cast alloys 
cast components of the restoration 
cast core 
cast crown 
cast gold onlay 
cast metal posts 
cast post and core 
cast post space preparation 
cast posts 
cast restoration 
cast silver splints 
castable 
casting 
casting alloy shrinkage 
casting alloys 
casting arm 
casting investments 
casting machine 
casting mold 
casting process 
casting ring|ring 
casting sprue 
casting wax 
Castroviejo needle holder 
casts and dies 
catalyst 
catalyst paste 
catalyst system 
catgut 
catgut sutures 
cathepsin G 
catholyte 
cationic agents 
Caufield silver point retrievers 
caulking 
caulking agent 
caulking material|caulk 
caulk-like materials 



causal factor 
causative factor 
causative tooth 
cause of the injury 
caustic chemicals 
cauterization 
cauterizing activity 
cave entrances 
cavernous sinus thrombosis 
Cavit 
cavitated lesion 
cavitating 
cavitation 
cavity 
cavity design 
cavity drying 
cavity floor 
cavity lining 
cavity preparation 
cavity varnish 
cavity walls 
cavity/crown preparation 
cavity-liner suspension 
cell 
cell body 
cell process 
cell remnants 
cell-free 
cell-free zone 
cell-rich 
cell-rich zone 
cellular 
cellular activity 
cellular cementum 
cellular debris 
cellulitis 
cellulitis of dental origin 
celluloid-crown form|celluloid crown  
cellulose acetate-strip crown 
cellulose granulomas 
cellulose strips 
cement 
cement base 
cement lute 
cement powder 
cement root fillings 
cement seal 
cement spatula 
cement washout 
cemental deposition 
cemental repair 
cementation 



cemented 
cemented post 
cementing consistency 
cementoblastoma 
cementoblasts 
cemento-dentinal junction|CDJ|dentine-cementum junction|dentino-cemental junction 
cementoenamel junction|cemento-enamel junction|CEJ 
cementogenesis 
cementoid type of material 
cementoids 
cementoma 
cements based on calcium hydroxide 
cementum 
cementum barrier 
cementum deposition 
cementum on the root surface 
cementum ridges 
cementum surface 
cementum-forming cells 
cementum-like 
center 
centered 
centered fracture 
central 
central fissure area 
central giant cell granuloma 
central hemangioma 
central nervous system 
central processing areas 
central sensitization 
central-distal region 
centrally 
centrally-placed cracks 
centrifugal amalgamator 
centrifugal casting machine 
cephalometric radiograph 
cephalosporin 
ceramic 
ceramic application 
ceramic block 
ceramic bonding 
ceramic coating 
ceramic core 
ceramic crown 
ceramic crystalline arrays 
ceramic denture teeth 
ceramic fabrication techniques 
ceramic firing 
ceramic implant abutments|crystalline ceramic implant abutments|ceramic abutments 
ceramic implants 
ceramic inlays 
ceramic laminates 



ceramic liner 
ceramic materials 
ceramic oven 
ceramic particles 
ceramic restoration 
ceramic slurry 
ceramic veneering layer 
ceramic veneers 
ceramic-alloy bond 
ceramic-alloy bonding 
ceramic-alloy combination 
ceramic-alloy crown 
ceramic-alloy debonding 
ceramic-alloy restorations 
ceramic-bonding alloys 
ceramic-coated 
ceramic-fused-to-metal alloys 
ceramicist 
ceramic-metal bond 
ceramic-metal restorations 
ceramics 
ceresin 
cermet cements 
cervical 
cervical abrasion 
cervical area 
cervical bulge 
cervical cavities 
cervical constriction 
cervical dentine 
cervical dentine hypersensitivity 
cervical erosion 
cervical external inflammatory root resorption 
cervical ferrule|ferrule 
cervical fracture 
cervical lesions 
cervical level 
cervical line 
cervical loop 
cervical portion 
cervical region 
cervical resorption 
cervical root 
cervical root area 
cervical root fracture 
cervical root resorption 
cervical sensitivity 
cervical spinal nerves 
cervical third of the tooth root 
cervical-enamel projection|CEP 
cervically 
cervically eroded 



cervico-enamel junction 
cervix 
cessation 
cetylpyridinium chloride 
C-fiber post 
C-fibers|C-fibres 
chair time 
chair-side 
chairside assistant 
chairside bleaching procedures 
chairside staff 
chalazion forceps 
chalky 
chamber perforation 
chamfer 
chamois with rouge 
Charcot-Leyden crystals 
Charters technique 
check radiograph 
cheek biting 
cheek retractor 
chelating agents|chelators 
chelation 
chemical antiplaque agents 
chemical cure 
chemical inflammation 
chemical mediators 
chemical plaque control 
chemical-cured 
chemically 
chemically cured 
chemically cured composite 
chemically linked fillers 
chemiclave 
chemoattractants 
chemomechanical approach 
chemomechanical cleaning 
chemomechanical debridement 
chemomechanical preparation 
chemotactic 
chemotactic activity 
chemotaxis 
chewing 
chewing forces 
chewy foods 
chin 
chin region 
chin-point ecchymosis 
chin-point trauma 
chip 
chips 
chisel 



chisel-type fracture 
chloral hydrate 
chloramine 
chlorhexidine 
chlorhexidine acetate 
chlorhexidine digluconate 
chlorhexidine gluconate 
chlorhexidine mouthrinse|chlorhexidine mouthwash 
chlorhexidine oral rinses 
chlorhexidine rinses 
chlorhexidine spray 
chlorhexidine-containing mouthwash 
chlorine 
chlorine dioxide 
chloroform 
chloroform dip technique 
chloroform resin 
chloroform-softened gutta-percha 
chloro-percha|chloropercha 
chlorophenols 
chloroplatinic acid 
cholesteric liquid crystals 
cholesterol clefts 
cholesterol crystals 
chondroectodermal dysplasia 
chondroitinase 
chondrosarcoma 
christmas tree drain 
chroma 
chromic gut 
chromic suture 
chronic apical abscess 
chronic apical periodontitis 
chronic gingivitis 
chronic hyperplastic gingivitis 
chronic inflammatory cells 
chronic low-grade trauma 
chronic oral infection 
chronic periodontitis 
chronically inflamed 
chronically inflamed state 
chronologic hypoplasia 
cingulum 
cingulum pit 
ciprofloxacin 
circular 
circulation 
circulatory disturbances 
circulatory stasis 
circulatory stoppage 
circumferential filing 
circumferentially 



circum-mandibular wiring 
circumpulpal dentine|circumpulpal dentin 
citric acid 
CK-2 
clamp 
clamp forceps 
clamping the gingiva 
clarity 
clasp 
clasp adjustment on a denture 
clasp wires 
class 1 furcation defects 
class 1 furcations 
class 2 furcation defects 
class 2 furcations 
class I, II (MOD, mesial-occlusal-distal) cavity preparations 
class II division 2 incisor relationship 
class II furcations 
class II molecule-expressing dendritic cells 
class II restorations 
class III malocclusion with crowding 
class V restorations 
clavulanic acid|clavulanate 
cleaned 
cleaning 
cleaning aids 
cleanliness of the canals after preparation 
cleanse 
cleansing abrasives 
clear 
clear diagnosis 
clear fluids 
clear of 
clear splint 
clear surgical stent 
clear up 
clearance 
clear-cell odontogenic carcinoma 
cleared 
clearing 
cleavage 
cleft 
cleft repairs 
clefting 
cleidocranial dysplasia 
clenching 
cleoid-discoid carver 
clindamycin 
cling 
clinical and radiographic healing 
clinical caries 
clinical crown 



clinical crown height 
clinical crown-root ratio 
clinical dentistry 
clinical dislocation 
clinical endodontic practice 
clinical examination 
clinical findings 
clinical radiographs 
clinical record 
clinical signs and symptoms 
clinically successful restoration 
clinically symptom-free 
clinician 
clip 
clipped 
clogged 
close root proximity 
closed margins 
close-up view 
closure 
closure of a surgical extraction envelope flap 
closure of teeth 
closure of the access cavity 
closure of the eyes 
closure of the flap|tissue closure  
closure of the surgical site 
clot organization 
cloth wheels 
clotting cascade 
cluster 
coaggregate 
coagulated 
coagulation 
coagulation necrosis 
coagulation pathways 
coagulum 
coalesce 
coarse 
coarse abrasive 
coarse diamond 
coarse diamond bur 
coarse grit 
coarse pumice 
coat 
coated 
coated with alpha-phase gutta-percha 
coating 
coaxial 
coaxial lighting 
coaxial retropreparation 
cobalt-based alloys 
cobalt-chrome denture 



cobalt-chromium alloy 
cobalt-chromium-nickel alloy 
cobblestone appearance 
cobblestone ulceration 
cocci 
coccus 
co-destructive factors 
coefficient of thermal expansion 
Cogswell B elevator 
cohesive 
cohesive strength 
cold compresses 
cold gutta-percha techniques 
cold lateral condensation 
cold pack 
cold sterilization 
cold sterilizing solution 
cold test 
cold thermal stimulation 
cold thermal test 
cold-welded 
collagen 
collagen alignment 
collagen fiber bundles 
collagen fibers|collagen fibres 
collagen fibrils 
collagen matrix 
collagen membranes 
collagen network 
collagen resorption 
collagen sponge 
collagenase 
collagen-based haemostatic agents 
collagenous fibers 
collapse 
collateral circulation|collateral blood circulation 
collecting 
collection of biopsy material 
colloid 
colloidal 
colloidal silica 
colloidal silica particles 
colonization 
colonize 
color changes 
color correction 
color stability 
coloring agents 
coloured 
columnar in shape 
combination prostheses 
combination technique 



combined diseases 
combined lesions 
combined periodontic–endodontic problems 
combined perio-endo lesions 
combined port-wine stains 
come loose 
commisure of the lips 
communication 
communication within the extraction socket 
comonomers 
compact 
compact facial form 
compacted 
compacted dentine chips 
compacted gutta percha 
compaction 
compactor 
complement 
complement components 
complement system 
complete acrylic dentures 
complete anesthesia 
complete arch fixed prostheses 
complete coronal seal 
complete crown 
complete debridement of the pulp chamber 
complete denture 
complete denture bases 
complete disinfection|total disinfection  
complete enucleation 
complete filling of the root canal system 
complete healing 
complete obturation of the pulp space 
complete overbite 
complete root formation 
complete root resection 
complete sealing of the pulp space 
completely calcified 
completely edentulous 
completely filled 
complex 
complex anatomical features 
complex endodontic treatment 
complex odontomes 
complexity 
complicated 
complicated crown fracture 
compomer cements 
compomer restoration 
component 
composite cements 
composite core 



composite dilated odontome 
composite finishing burr 
composite inlays 
composite materials 
composite matrix 
composite onlay restorations 
composite onlay|composite resin onlay 
composite paste 
composite provisional materials 
composite resin cement 
composite resin core 
composite resin core build-up 
composite resin crown 
composite resin fillings 
composite resin veneers 
composite resins 
composite resin-strip crowns 
composite restoration 
composites 
composite-wire splints 
composition 
compound 
compound odontomes 
comprehensive periodontal care 
compress 
compressed 
compressed air 
compression 
compressive forces 
compressive strength 
compressive stress 
compressor 
compromised 
compule 
computed tomography 
computer-aided design-computer-aided manufacturing fabrication|CAD-CAM fabrication 
computer-aided machining technique|CAM technique 
computer-assisted probe 
computerized axial tomography 
concave surface of the curette 
concavity 
concomitant 
concrescence 
concussed 
concussion 
concussion injury 
condensable 
condensation 
condensation silicone 
condensation silicone impression materials 
condense 
condenser 



condensing apical periodontitis 
condensing osteitis 
condiprimers 
condition 
condition of the surrounding bone 
condition of the tooth 
conditioned 
conditioner 
conditioner acid 
conditioning 
conditioning agents 
conditioning oven 
conduct 
condylar displacement 
condylar head 
condylar joints 
condyle 
condylectomy 
cone 
cone alignment 
cone angle 
cone angulation 
cone beam computed tomography|CBCT|cone beam CT 
cone of the sprue base 
cone position 
cone positioning 
cone shaped X-ray source 
cone-film relationship 
cone-image shift technique 
cone-image shift|cone shift  
cone-shaped supernumerary cusp 
configuration 
configuration of obturation 
confirmatory radiograph 
confluent canal system 
congenital epulis of the newborn 
congenitally missing teeth 
congestion 
congruous with the tooth 
conical 
conical root morphology 
connation 
connections between the mesial canals 
connective tissue attachment 
connective tissue attachment loss 
connective tissue fibers 
connective tissue matrix 
connective tissues 
connector 
connnective tissue fibre destruction 
conscious sedation 
conservation of coronal tooth structure 



conservation of tooth structure 
conservation of tooth tissue 
conservative 
conservative approach 
conservative crown lengthening technique 
conservative flap procedure for crown lengthening 
conservative restoration 
conservative treatment 
conservatively 
conserve 
consistency 
conspicuous 
constant pressure probe 
constrict 
constricted apical preparation 
constriction 
constructed 
construction 
construction of a denture 
construction of a post-retained crown 
contact 
contact angle 
contact angle of water on a dental wax 
contact area 
contact point 
contact points 
contacting surfaces 
contacts 
contaminate 
contaminated 
contamination 
continued 
continuity 
continuous 
continuous locking suture 
continuous sutures 
continuous taper 
continuous wave of condensation|continuous wave of condensation technique |continuous wave technique  
continuous wave of obturation 
continuously tapering canal shape 
continuously tapering preparation 
contour 
contour of the tooth surface 
contoured 
contouring of the alveolar ridge 
contouring of the ridge 
contract 
contraction 
contraindicate 
contraindications to surgery 
contralateral 
contributing factor 



control 
control of haemorrhage 
control teeth 
control unit 
controlled root extrusion 
convenience form 
conventional 
conventional orthograde approach 
conventional radiograph 
converge 
convergence 
convergent 
convexities 
cook the pulp 
coolant 
cooling 
cooperative 
copal 
copious 
copious saline coolant 
copious saline irrigation 
copious saline spray 
copiously 
copolymerization 
copolymers 
copper carbonate 
copper hydroxide 
cordial 
cordless motorized handpiece 
core 
core and crown 
core and permanent restorative material 
core buildup 
core buildup composites 
core build-up material composite resin 
core build-ups prior to provision of crowns 
core ceramics 
core composite 
core diameter 
core diameter/flute depth 
core filling material|core root canal filling material 
core material 
core obturating material|core material 
core of dentine 
core retention 
core strength 
core system 
core systems 
cores 
core-supported crown 
corium 
corked 



coronal 
coronal access 
coronal anatomy 
coronal and mid-root flaring and enlargement 
coronal aspect of the canal 
coronal aspect of the flap 
coronal breakdown 
coronal buildup 
coronal constrictions 
coronal curvature 
coronal dentin 
coronal deposits 
coronal displacement 
coronal exposure 
coronal flare 
coronal flaring 
coronal fracture 
coronal fragment 
coronal half of the root 
coronal interferences 
coronal leakage 
coronal microleakage 
coronal one-third of the root canal 
coronal opening 
coronal part of the canal 
coronal part of the root canal 
coronal part of the tooth 
coronal parts of the root canal system 
coronal periodontal fibre groups 
coronal portion 
coronal position of the root fracture 
coronal preflaring 
coronal preparation 
coronal pulp 
coronal pulp tissue 
coronal region 
coronal reshaping 
coronal restoration 
coronal root canal enlargement 
coronal root perforation 
coronal seal 
coronal soft tissue regrowth 
coronal structure 
coronal taper 
coronal third of the canal 
coronal tissue 
coronal to 
coronal tooth preparation 
coronal tooth structure|coronal tooth substance  
coronal tooth surface|coronal surface 
coronal tooth tissue 
coronal two-thirds 



coronal two-thirds enlargement 
coronally 
coronally-placed 
coronally-sited perforations 
coronal-to-apical approach 
coronoid process 
correct 
correct diagnosis 
corrected working length 
correction 
corrective impression wax 
corrective surgery 
corrective techniques 
corrode 
corroded 
corrosion 
corrosion byproducts 
corrosion products 
corrosion resistance 
corrugated drain 
cortex 
cortical bone 
cortical plate 
cortical plate bone topography 
cortical plate of bone 
cortical trephination 
corticosteroid compounds 
corticosteroid-antibiotic dressing 
corticosteroids 
cosmetic 
cosmetic problems 
costochondral graft 
cotton forceps 
cotton pellet 
cotton pledget 
cotton pliers 
cotton puff|cotton ball 
cotton roll 
cotton swab 
cotton wool 
cotton wool dressing 
cotton wool pellet container 
cotton wool pellets 
cotton wool pledget 
cotton wool–like osteosclerosis 
cotton-wool pellet 
cotton-wool roll 
Coupland's chisel 
coupling agents 
course 
coverage 
coverage of dentine 



covered 
covering restoration 
cowhorn forcep 
crack 
crack initiation sites 
crack line 
cracked 
cracked teeth 
cracked tooth 
cracked tooth syndrome 
cracking 
cracks in the root surface 
Crane pick 
craniofacial trauma 
craze line 
creamy 
create 
create space coronally 
creep 
creep-mediated fracture 
creosote 
cresatin 
cresol 
crest of bone 
crest of the bone|crest of the alveolar bone 
crest of the interdental alveolar bone 
crest of the ridge 
crestal alveolar bone 
crestal bone 
crestal bone level 
crestal envelope with one releasing incision 
crestal envelope with two releasing incisions 
crestal fibres 
crestal gingiva 
crestal incision 
crestal position of the lingual nerve 
crestal region 
crevicular incision 
cribriform plate 
critical crestal zone 
crocus cloth 
cross-banding 
cross-bite 
crosscut 
cross-cut fissure bur 
cross-infection 
cross-innervation 
cross-linked 
crosslinkers 
cross-linking 
cross-linking agent 
cross-links 



cross-section 
crowded 
crowded out of the arch 
crowded teeth 
crowding 
crown 
crown and bridge impressions 
crown and bridge master models 
crown and bridge remover 
crown and root separation 
crown buildup 
crown fracture 
crown infraction 
crown lengthening 
crown lengthening procedure 
crown lengthening procedures|clinical crown lengthening procedures 
crown lengthening surgery 
crown margin 
crown of good quality 
crown placement 
crown preparation 
crown preparation margins 
crown removal 
crown remover 
crown tapper 
crown/root fracture 
crown-down preparation|crown-down 
crown-down pressureless technique 
crown-down root canal preparation 
crown-down technique|crown-down canal preparation technique|crown-down approach|crown-down concept 
crowned 
crown-form 
crowning 
crown-lengthening 
crown-removing tool 
crown-root fracture 
crown-to-apical technique 
crown-to-root ratio|crown-root ratio 
crumbly 
Cryer elevator 
crypt hemostasis 
crypt wall 
crypts of permanent successors 
crystal growth 
crystal lattice  
crystal structure 
crystalline array 
crystalline carbon 
crystalline ceramics 
crystalline content 
crystalline endosseous implants 
crystalline matrix 



crystalline phase 
crystalline silica 
crystalline structure 
crystalline-dominated ceramics 
crystallinity 
crystals of hydroxyapatite 
C-shaped canal 
C-shaped configuration 
C-shaped tooth 
CT scan 
CT scanner 
cul-de-sac 
cultivable 
culture-dependent 
cup 
curative endodontics 
cure 
curettage 
curettage instruments 
curette 
curette out 
curing 
curing lamp 
curing light 
curing time 
curvature 
curvatures with a small radius 
curve 
curved 
curved elevator 
curved explorer 
curved mosquito forceps 
curved scissors 
curved tenotomy scissors 
cusp 
cusp anatomy 
cusp coverage 
cusp coverage restoration 
cusp fracture 
cusp fracture line 
cusp loading bite test 
cusp protection 
cusp reinforcement 
cusp tip 
cuspal area 
cuspal coverage 
cuspal flexure 
cuspal morphology 
cuspal protection 
cuspal reduction 
cuspal region 
cuspal stiffness|cuspal strength  



cuspal surface 
cuspal tips|cusp tips 
cuspidization 
cuspids 
custom cone technique 
custom trays|custom impression trays 
custom-formed gutta-percha cone 
customizable 
customized 
custom-made 
cut 
cut away 
cut margins 
cut off 
cut root surface 
cut-back 
cutting 
cutting angle 
cutting blade 
cutting bulb 
cutting edges 
cutting efficiency 
cutting flute 
cutting head 
cutting instrument 
cutting part of the instrument 
cutting pattern 
cutting sides 
cuttle disks 
Cvek pulpotomy 
cyanoacrylate glue 
cyclic fatigue 
cyclic fatigue resistance 
cyclic loading 
cyclical fatigue 
cylindrical 
cyst 
cyst cavity 
cyst fluid 
cysteine 
cystic cavity 
cystic lesion 
cyst-like condition 
cyst-like lesion 
cytokine network 
cytopathic effect 
cytoplasmic processes 
cytotoxic 
cytotoxic effect 
cytotoxicity 
cytotoxicity studies 
cytotoxicity test 



Dahl appliance 
Dakin's solution 
dam 
damage 
damage to posterior teeth 
damage to teeth 
damaged 
damped with 
danger zone 
dark-cure 
darkening 
daughter cells 
dead 
dead tracts 
Dean scissors 
death 
debond 
debonding 
debride 
debride a canal 
debridement 
debridement instruments 
debridement therapy 
debris 
decalcification 
decalcified 
decalcifying agents 
decay 
decayed 
decayed, missing, filled surfaces|DMFS|decayed, missing, and filled teeth|DMFT|decay-missing-filled index 
decementation 
deciduous 
decomposition 
decongestant 
decoronation 
decrease in probing depth 
decreased alveolar bone height 
decreased freeway space 
deep 
deep caries 
deep carious dentine 
deep cavity preparation 
deep dentin 
deep fascial plane infection 
deep furcation involvement 
deep grade 2 and grade 3 defects 
deep periodontal curettage 
deep periodontal pocket 
deep sedation 
deep soft tissue lesions 
deepen 
deeper perforations 



deeply impacted 
deep-reaching clamp 
defect 
defective 
defective margin 
defective restoration 
defects caused by caries 
defence cells 
defense barrier 
defensive dentinogenesis 
deficiency 
deficient margins 
deficient restorations 
definite 
definitive  
definitive periodontal diagnosis 
definitive post 
definitive restoration 
deform 
deform permanently 
deformation 
degass 
degassing 
degenerate 
degenerative changes 
degloving 
degradation 
degranulate 
degree of curvature of the original canal 
degree of root divergence 
dehiscence 
dehydrated 
dehydration 
delayed 
delayed healing 
delayed passive eruption 
delayed secondary healing 
deleterious 
deliver 
delivery 
delivery device 
delivery unit 
delta 
demineralization|demineralisation  
demineralized 
denaturation 
dendritic cells 
denervation 
dens evaginatis 
dens evaginatus 
dens in dente|dens-in-dente 
dens invaginatus 



dense 
dense bone 
densely collagenous 
density 
dental 
dental abscesses 
dental alloys 
dental amalgam 
dental anatomy 
dental anxiety 
dental appointment 
dental arch 
dental arch length 
dental assistant 
dental auxiliary|dental auxiliaries 
dental block 
dental care 
dental caries 
dental casting 
dental casting alloys 
dental cements 
dental ceramic 
dental chair 
dental condition 
dental crowding 
dental crown morphology 
dental delivery system 
dental disease 
dental elements 
dental elevator 
dental exam 
dental examination 
dental fluorosis 
dental follicle|follicle 
dental gold alloy 
dental hard tissues 
dental health 
dental history 
dental hygienist 
dental hypersensitivity 
dental implant 
dental implant substructures 
dental implantology 
dental impression compound 
dental industry 
dental infection 
dental injury 
dental instruments 
dental intervention 
dental investment 
dental laboratory|dental lab 
dental lamina 



dental malformation 
dental management 
dental materials 
dental mirror 
dental model 
dental office 
dental operatory 
dental pain 
dental papilla 
dental patient 
dental phobia 
dental phobic 
dental plaque 
dental polymers 
dental practice 
dental practitioner 
dental procedures 
dental professionals 
dental prophylaxis 
dental prosthesis 
dental pulp 
dental restoration 
dental school 
dental science 
dental sedation 
dental solders 
dental specialty 
dental staff 
dental status 
dental stone|stone 
dental student|pre-dental student 
dental substances 
dental supplies 
dental surgery 
dental team|dental personnel 
dental technician 
dental tissues 
dental trauma 
dental traumatology 
dental treatment 
dental units 
dental wax 
dental waxes 
dental woodpoints 
dentally healthy 
dentate 
Dentatus post 
Dentatus screw-post|Dentatus screw 
denticles 
dentifrice 
dentifrice powders 
dentigerous cyst 



dentin 
dentin bonding material 
dentin bonding system 
dentin bridge 
dentin filings 
dentin formation 
dentin hypersensitivity 
dentin liquor 
dentin sensitivity 
dentin shavings 
dentin shelf 
dentin stimulus 
dentin walls 
dentinal 
dentinal caries 
dentinal changes 
dentinal debris|dentin chips  
dentinal dysplasia 
dentinal fluid 
dentinal nerves 
dentinal sclerosis 
dentinal smear layer 
dentinal surface 
dentinal vitality 
dentinal walls 
dentin-bonding agent 
dentine adhesives 
dentine bonding 
dentine bonding systems 
dentine bridge 
dentine caries 
dentine chips 
dentine collagen 
dentine debris 
dentine drippings 
dentine exposure 
dentine formation 
dentine hypersensitivity 
dentine ledges/lips 
dentine matrix|dentin matrix 
dentine pins 
dentine tubule permeability 
dentine tubules 
dentine wall 
dentine/pulp complex|dentine-pulp complex|pulp-dentin complex|pulp/dentine complex 
dentine-bonded composite resins 
dentine-bonding agent 
dentin-enamel crown fragments 
dentinoclastic 
dentinoclasts 
dentino-enamel junction 
dentinogenesis 



dentinogenesis imperfecta 
dentinogenic ghost-cell tumour 
dentin-pulp border 
dentin-pulp complex 
dentist 
dentistry 
dentist's private surgery 
dentition 
dentoalveolar 
dento-alveolar fracture 
dentoalveolar infections 
dentoalveolar procedures 
dento-alveolar trauma|dento-alveolar injury 
dentogingival 
dentogingival junction 
dentulous 
denture 
denture acrylic polymers 
denture adjustment 
denture base 
denture base materials 
denture base polymers 
denture bases 
denture bearing site 
denture border extension 
denture cleanser 
denture construction 
denture deposits 
denture design 
denture fit 
denture flange 
denture impressions 
denture insertion 
denture irritation 
denture prostheses 
denture repair materials 
denture retention 
denture soft lining materials 
denture stomatitis 
denture teeth 
denture-base resin 
denture-bearing area 
denturist 
denudation 
denuded 
denuded dentin surface 
deposit 
deposited 
deposition 
deposits 
depressed 
depressions 



depth 
depth of access 
depth of bur penetration into the tooth 
depth of cure 
depth of the composite 
depth of the gingival sulci 
depth of the post 
depth of the pulp chamber 
depth of the restoration 
depth of the root-end filling 
derangement of normal arch and occlusion 
desensitizer 
desensitizing agent 
desensitizing substances 
desiccated 
desiccating 
desiccation 
design 
design of soft tissue flap 
design of the post-endodontic restoration 
desmosomal junctions 
desmosomes 
desquamated 
desquamative 
desquamative gingivitis 
dessicate 
destruction 
destructive periodontitis 
detach 
detrimental 
devascularization 
develop 
developing symptoms 
development 
development of a continuously tapering preparation 
developmental 
developmental defects 
developmental groove 
developmental lateral periodontal cyst 
developmental lines 
developmental radicular anomalies 
developmental root depressions 
developmental structure 
devest 
devesting|removal of investment 
deviate 
deviation 
deviation of instruments in canal curvatures 
devices for delivering root canal irrigants 
devitalize 
devitalized 
diacrylate monomer 



diacrylate resins 
diagnonally 
diagnosis 
diagnostic cast 
diagnostic process 
diagnostic radiology 
diagnostic wax up 
diagnostic wax-ups 
Diaket 
diametral tensile strength 
diamond burr|diamond bur|diamond-coated bur 
diamond chips 
diamond coated 
diamond coating 
diamond polishing pastes 
diamond rotary instruments 
diamond round bur 
diamond stone 
diamond-coated 
diamond-coated wires 
diastema|diastemata 
diatomaceous earth 
dibasic calcium phosphate dihydrate 
dibutyl phthalate 
dicalcium silicate 
dichotomous scoring method 
dichotomy 
die 
die and cast materials 
die material 
die stone 
die|dies 
differ morphologically 
differential diagnosis 
differential diagnostic aid 
differential expansion 
differential-diagnostic purposes 
differential-diagnostic test 
differentially diagnosed 
differentiate 
differentiated 
differentiation 
difficult to cast and manipulate 
diffusable 
diffuse 
diffuse face pain on the affected side 
difunctional 
digital examination 
digital impression data 
digital impression systems 
digital impression techniques 
digital impressions 



digital manipulation 
digital pressure 
digital radiograph 
digital radiographic system 
digital radiography 
digital radiometric analysis 
digital subtraction radiography 
digital subtraction radiology 
digitally 
dihydrate 
diketone 
dilacerated 
dilacerated roots 
dilaceration 
dilated 
dilated odontome 
dilation 
diligent 
dilute fluoride rinse 
dimension 
dimensional accuracy 
dimensional change 
dimensional stability 
dimensionally stable 
dimensions of the pulp chamber 
dimethacrylate materials 
dimethacrylate monomer 
dimethacrylate oligomers 
dimethacrylate polymers 
dimethacrylate resin 
dimethacrylates 
dimethyl sulfoxide 
dimethylsiloxane 
diode light 
direct bonding of orthodontic brackets 
direct composite filling 
direct composites 
direct esthetic dental restoration|direct esthetic restoration 
direct esthetic restorative materials 
direct facial radiograph 
direct midocclusal fracture 
direct perforation 
direct pulp cap 
direct restorative materials 
direct subperiosteal infiltration 
direct visualization 
direct wax patterns 
direct, self-curing composite resin core build-up 
direction 
directional percussion 
directionality 
disappearance of sinus tract 



disc 
discharge 
discharging sinus 
disclosing agent 
disclosing of plaque 
disclosing solution 
discolor 
discoloration 
discolored 
discomfort 
discontinued 
discontinuity 
discrepancies 
discromic 
disease 
disease process 
diseased 
disinfect 
disinfectants 
disinfected 
disinfecting agents 
disinfecting dressing 
disinfecting properties 
disinfection 
disinfection of the pulp space 
disintegrate 
disintegrating epithelium 
disintegrating erythrocytes 
disintegration 
disks 
dislaying a flap 
dislodge 
dislodged 
dislodgement 
dismantle 
dispense 
dispenser 
dispersed inorganic filler particles 
displace 
displaced 
displaced laterally 
displaced teeth 
displaced tooth 
displacement 
displacement injury 
displacement of a root tip into the maxillary sinus 
displacing forces 
disrupt 
disrupted 
disruption 
dissected 
dissecting scissors 



dissection 
dissolution 
dissolved 
distal 
distal angulation view 
distal apical curvature 
distal aspect 
distal bone 
distal bone of the ascending ramus 
distal neighbouring tooth 
distal of the crown 
distal pocket 
distal portion 
distal projection 
distal radiolucency 
distal relaxing incision 
distal root 
distal to 
distal view 
distalization 
distally 
distally inclined 
distilled water 
distinct 
distoangular impaction 
distoangularly impacted 
distobuccal 
distobuccal canal 
distobuccal papilla 
distobuccal root 
distoclusion 
distolingual corner 
distolingual root 
distomolar 
disto-occlusal 
distopalatal 
distopalatally 
distort 
distorted 
distortion 
distribution 
distribution of stresses 
disturbance 
disturbances to the occlusion 
disuse atrophy 
ditching 
diverge 
divergent 
divergent walls 
divide 
division 
division of canals 



division of roots 
dome-shaped 
domiphen bromide 
donor site 
dorsal surface 
dorsum of the tongue 
dosing regimen 
double mix 
double root prominence 
double seal 
double tooth 
double-angled micropluggers  
double-ended 
double-ended explorer 
double-flare technique 
doughlike|doughy 
doughy stage 
dovetail 
Dovgan MTA carriers 
Dovgan MTA gun 
dowel crown 
downgrowth 
downpack 
downpack procedure 
down-packing 
doxycycline 
dragged across 
drain 
drain placement 
drainage 
draining sinus 
drawing 
dress 
dressing 
dressing the tooth 
dressing with calcium hydroxide 
dressing-based disinfection 
dried access cavity floor 
drier 
drift 
drifting 
drifting and spacing of teeth 
drifting of anterior teeth 
drifting of teeth 
drill 
drill components 
driveshaft 
dropper 
dropper bottle 
drug-drug interactions 
dry 
dry cavity preparation 



dry heat sterilization 
dry mouth 
dry polishing 
dry reaming 
dry socket 
drying agent 
drying effect on exposed gingiva 
drying of dentin 
drying of the root canal 
drying of the teeth 
drying step 
drying the canals 
dryness 
dual filling 
dual-cured 
dual-curing 
dual-function handpiece/EAL 
duct openings of major salivary glands 
ductile 
ductility 
dull 
dull feeling of the tooth 
dumb-bell shaped 
duplication of dental arches 
durability 
durable 
during bone resection 
during initial canal preparation 
dye 
dye leakage test 
dye staining 
dynamic mechanical mixer 
dynamic modulus 
dynamic properties 
dynamic resilience 
dysphagia 
dystrophic calcification 
dystrophic calcifications 
early childhood caries|bottle caries|nursing caries 
ease of casting 
ease of flap reapproximation 
easily abraded 
easily mixed 
east/west elevator 
EAW unit 
EBA-alumina-reinforced 
eccentric nucleus 
eccentrically-placed cracks 
ecchymosis 
ectodermal cells 
ectomesenchymal cells 
ectomesenchyme 



ectopic 
ectopically 
edema 
edematous fluid 
edentulism 
edentulous 
edentulous arch 
edentulous bony ridge 
edentulous condition 
edentulous impression 
edentulous ridge 
edentulous space 
edentulous span 
edentulous state 
edentulous tissues 
EDTA|ethylenediaminetetraacetic acid 
efferent 
efferent nerves 
effervescent 
Eggler post remover 
egress 
Ehlers-Danlos syndrome 
ektaspeed film 
elaborate 
elastase 
elastic fibers 
elastic limit 
elastic modulus 
elastic modulus in compression 
elastic recovery 
elastic strain 
elastics 
elastomer 
elastomeric bite registration materials 
elastomeric impression materials 
elastomeric impressions 
elastomeric tip 
elbow 
elective 
elective extraction 
elective treatment 
electric motor 
electric pulp tester 
electric pulp testing 
electrical conductivity 
electrical heating device 
electrical pulp tester 
electrical pulp testing 
electrically-heated 
electrocautery 
electrocautery with a loop electrode 
electrochemical testing 



electrochemically inactive 
electrolysed neutral water 
electrolytically-activated water 
electron-dense 
electronic apex locator|EAL 
electronic root canal length measurement device 
electronic ultrasonic cleaners 
electroplated metal dies 
electropolished 
electropolishing 
electropolishing techniques 
electrosurgery 
electrosurgical cautery unit 
electrosurgical unit 
elevate 
elevated 
elevation 
elevator 
elicit 
elicitation 
eliminate 
elimination 
elliptical incision 
elongated 
elongation 
embedded 
embedded in restorative material 
embedded stones 
embrasure space 
embryonic 
embryonic jaws 
emergency 
emergency condition 
emergency patient 
emergency patients 
emergency procedure 
emergency treatment 
emetic 
eminence 
enamel bonding|bonding to enamel 
enamel caries 
enamel cavitation 
enamel coalescence 
enamel cracks 
enamel crystals 
enamel demineralisation 
enamel epithelium 
enamel fractures 
enamel hypocalcification 
enamel hypoplasia 
enamel infractions 
enamel margins 



enamel matrix 
enamel mottling 
enamel opacities 
enamel organ 
enamel pearls 
enamel porosity 
enamel spurs 
enamel surface 
enamel/dentine fractures 
enamel|tooth enamel  
enamel-dentin cracks 
enamel-dentin junction|amelodentinal junction|dentoenamel junction 
enamel-like proteins 
encapsulated 
encapsulation 
encapsuled 
encephalotrigeminal angiomatosis 
enclosed 
end 
endarteritis 
end-cutting bur 
end-cutting forceps 
endemic fluorosis 
Endo Access bur 
Endo Ray film holder 
Endo Z bur 
endodontic 
endodontic access 
endodontic access opening 
endodontic bacteria 
endodontic care 
endodontic case assessment form 
endodontic cases 
endodontic conditions 
endodontic diagnosis 
endodontic disease 
endodontic ecosystem 
endodontic emergencies 
endodontic explorer 
endodontic failure 
endodontic file 
endodontic handpiece 
endodontic infection 
endodontic infections 
endodontic instrumentation 
endodontic instruments 
endodontic intervention 
endodontic irrigant 
endodontic irrigation needles|endodontic irrigating syringes 
endodontic lesions 
endodontic management 
endodontic microorganisms 



endodontic microsurgery 
endodontic obturation 
endodontic pain 
endodontic pathogens 
endodontic pathosis 
endodontic patients 
endodontic periodontic communication 
endodontic plugger 
endodontic procedure 
endodontic procedures 
endodontic retreatment 
endodontic sealer 
endodontic specialist 
endodontic status 
endodontic surgery 
endodontic surgical procedures 
endodontic surgical techniques 
endodontic surgical treatment 
endodontic symptomatology 
endodontic techniques 
endodontic therapy 
endodontic treatment 
endodontic/periodontal lesions 
endodontically 
endodontically related 
endodontically treated 
endodontic-periodontal 
endodontic-periodontal disease 
endodontic-periodontal interrelationships 
endodontic-periodontal lesions 
endodontic-periodontal status 
endodontics 
endodontic-type lesion 
endodontist 
endodontium 
endodontology 
endodontopathic bacteria 
Endo-Eze tip 
Endo-Eze tube 
endogenous 
Endolce 
Endomethasone paste 
endo-perio lesion 
EndoREZ points 
endosonic file 
endosonic irrigation 
endosonic tip 
endosonics 
endosseous 
endosseous dental implantology 
endosseous implants|endosseous dental implants 
endosteal cells 



endothelial cells 
endotoxin tracer tests 
end-point of preparation 
end-point of the preparation 
endure pain 
energized 
energy-absorbing polymers 
engage 
engine-driven instrument 
engine-operated compactor 
enhance 
enhanced 
enhanced apical movement of instruments into the canal 
enhanced illumination 
enlarge 
enlarged 
enlarged furcation space 
enlargement 
enostosis 
enter 
enterococci 
entrance 
entry of microorganisms into the dentine and pulp space 
entry to the periradicular surgical site 
enucleation 
envelope 
envelope flap closure 
enzyme histochemical technique 
eosinophilic 
eosinophilic granules 
eosinophilic granuloma 
eosinophils 
epidermolysis bullosa 
epinephrine 
Epiphany 
epithelial 
epithelial attachment 
epithelial cell rests of Malassez 
epithelial cells 
epithelial covering 
epithelial diaphragm 
epithelial growth 
epithelial healing 
epithelial lining 
epithelial pocket lining 
epithelial remnants 
epithelial rests 
epithelial ridges 
epithelial root sheath 
epithelial surface 
epithelialization 
epithelialize 



epithelialized 
epithelial-mesenchymal interaction 
epitheliotoxin 
epithelium 
epithelium-lined 
epoxy 
epoxy die materials 
epoxy dies|dies of epoxy 
epoxy materials 
epoxy model materials 
epoxy resins 
epoxy-based Acroseal 
Epstein's pearls 
epulides 
epulis fissuratum|epulis  
equalize 
eradicate 
erbium laser 
erosion 
erosion defects 
erosions 
erosive 
erosive lichen planus 
erosive wear 
erupt 
erupted 
erupting 
eruption 
eruption cyst 
eruptive path 
erythema 
erythema multiforme 
erythematous 
erythematous granular enlargement 
erythematous margin 
escape 
establish 
establish a diagnosis 
establish an apical seal 
established 
establishment 
esthetic 
esthetic dentistry 
esthetic sculpting 
esthetically pleasing 
esthetically pleasing teeth 
esthetics 
etch 
etchant 
etched 
etching 
etching agent 



etching and priming steps 
etching effect of the acid 
etching enamel margins 
ethoxybenzoic acid 
ethyl chloride 
ethyl silicate 
ethylcellulose 
ethyl-chloride spray 
ethylene oxide 
ethylene toluene sulfonamide 
ethylene vinyl acetate 
etidocaine 
etiologically 
etiology 
eucalyptol 
eucapercha 
eugenol 
eugenol-based cement 
eugenol-containing root canal sealer 
European Society of Endodontology 
evacuator tips 
evaginated odontome 
evenly tapered root canal 
everted 
evidence 
evoke 
exacerbated 
exacerbation 
exaggerated 
examination 
examination instruments 
examination kit 
examine 
excavated 
excavation 
excavator 
excess 
excess residue 
excess tissue 
excessive 
excessive condensation pressures 
excessive generalised tooth surface loss 
excessive gingival enlargement 
excessive retraction pressure 
excessive soft tissue 
excessive toothbrushing force 
excise 
excision 
excisional biopsy 
excitability threshold 
excitation threshold 
exclusion 



excruciating pain 
excursive load 
exfoliate naturally 
exfoliated teeth 
exfoliating 
exfoliation 
existing restorations 
exit pathway 
exodontia 
exogenous 
exophytic lesions 
exopolysaccharide matrix 
exo-polysaccharide matrix 
exostoses 
exothermic 
exothermic polymerization 
expand 
expanded polytetrafluoroethylene 
expansion 
expansion coefficient 
experiment 
experimentally 
exploration 
exploration of the pulp floor 
exploratory surgery 
explore 
explorer 
expose 
exposed 
exposure 
exposure angle 
exposure site 
exposure time 
extend 
extend beyond the apical foramen 
extended working time 
extension 
extension of the periodontal ligament into radiolucency 
extensive 
extensive bone removal 
extensive coronal destruction 
extensive fixed prostheses 
extensive periodontal breakdown 
extensive radicular caries 
extensive resorption 
extensive restorations 
extensive tooth wear 
extensively 
extensively calcified canals 
extensively cracked teeth 
extensively restored 
extensively ulcerated 



extent 
extent of alveolar bone loss 
extent of apical resection 
extent of bonding 
extent of caries 
extent of dental decay 
extent of the restoration 
extent of the smile 
external anatomical outline 
external apical resorption 
external apical root resorption 
external bleaching technique 
external carotid 
external inflammatory root resorption 
external meatus 
external oblique ridge 
external root anatomy 
external root contour 
external root morphology 
extirpate the entire pulp 
extirpated 
extirpation 
extra 
extra canals 
extra root canals 
extra roots 
extracanal heating technique 
extracellular matrix 
extra-coarse grit 
extracoronal 
extracoronal preparation 
extracoronal restoration 
extracoronal surgical tooth preparation 
extract 
extracted 
extraction 
extraction force 
extraction forceps 
extraction instruments 
extraction of bony impactions 
extraction of remaining teeth 
extraction of the tooth followed by implant placement 
extraction site 
extraction socket 
extractor|post removal system extractor 
extract-replant 
extra-fine 
extra-fine pumice 
extra-fine silicon carbide disk 
extra-long 
extraoral 
extraoral examination 



extra-oral facial film 
extra-oral film 
extraoral incision 
extraoral pain 
extraoral scars 
extraoral storage 
extraoral structures 
extraoral symptoms 
extra-oral time 
extraoral tissues 
extraorally 
extraradicular 
extraradicular area 
extraradicular infection 
extraradicularly 
extravasated 
extreme 
extreme pain 
extreme sensitivity 
extremely painful gums 
extrude 
extruded 
extruded beyond the root apex 
extruded into the periapical region 
extruded obturation material 
extrusion 
extrusion of root filling material 
extrusive luxation 
exudate 
exudating site 
exudation 
exudation of pus 
eyepieces 
F film 
fabricate 
fabricated indirectly 
fabrication 
faceting of cusps 
facial artery 
facial asymmetry 
facial blow 
facial canal 
facial deformities 
facial dentin 
facial esthetics 
facial form 
facial hemihyperplasia 
facial injury 
facial masses 
facial nerves 
facial pain 
facial parallel projection 



facial projection 
facial radiograph 
facial skeleton 
facial space infection 
facial surface 
facial swelling 
facial symmetry 
facial tissues 
facial trauma 
facial vein 
facial view 
facially 
faciolingual 
faciolingual cracked tooth 
faciolingual curves 
faciolingual plane 
factitious gingivitis 
facultative anaerobic organisms 
fail 
failed 
failed implant 
failed root canal treatment 
failed root-treated canals 
failing 
failing restoration 
failing root-treated tooth 
failure 
failure threshold 
false pockets 
false-negative response 
false-positive response 
fan beam CT 
fascial spaces 
fast-conducting fibers 
faster-conducting 
fasting 
fast-set alginates 
fat pad 
fatigue 
fatigue strength 
fatiguing of files 
fatty tissue 
feathered edges 
feldspar 
feldspathic ceramics 
feldspathic dental ceramic 
feldspathic porcelain 
felt cone 
felt wheels 
fenestrate 
fenestrations 
ferric chloride 



ferric ion-protein complex 
ferric sulphate 
ferric sulphate pulpotomy 
ferric sulphate solution|ferric sulfate solution 
ferrule 
ferrule effect 
festooning 
festooning shape 
fiber bundles 
fiber optic headlamp 
fiber post 
fiber reinforcement 
fiberoptic handpiece 
fiberoptic light|fibre-optic light 
fiber-reinforced post 
fibers 
fibers of the periodontal ligament|periodontal fibers|fibres of the periodontal ligament|periodontal ligament fibres 
fibre post drill 
fibre post preparation 
fibre post restorations 
fibre post restored teeth 
fibre posts|glass-fibre posts 
fibreglass carrier 
fibre-optic lighting|fibre-optic lights 
fibre-reinforced composite posts 
fibrils 
fibrin 
fibrin adhesion 
fibrin clot 
fibrin degradation products 
fibrinogen 
fibrinolytic peptides 
fibrinolytic system 
fibrinopeptides 
fibroblast function 
fibroblastic activity 
fibroblast-inhibiting factor 
fibroblasts 
fibrocellular 
fibrocytes 
fibro-epithelial reaction 
fibroma 
fibronectin 
fibrosis 
fibrotic 
fibrous 
fibrous band 
fibrous dysplasia 
fibrous enlargement  
fibrous epulis 
fibrous grain structure 
fibrous healing 



fibrous tissue 
fibrous tuberosity 
fibrous union 
fibrous-based tissue of the gingiva 
field disinfection 
field of operation 
fiery-red 
figure-eight suture 
figure-of-eight shaped 
filament 
file 
file activation 
file stand 
file-bending instrument 
file-holding tip 
files with latch attachments 
filing 
filing action 
filing motion 
filing technique 
fill 
filled 
filled denture bases 
filled using the sectional silver point technique 
filled with etched and bonded composite resin 
filled with gutta-percha using warm vertical compaction 
filled with laterally condensed gutta-percha 
filled with vertical compaction of gutta-percha 
filler 
filler content 
filler particles 
filling 
filling core 
filling instruments 
filling material 
filling of the canal system 
filling of the root canal system 
filling of the shaped canal system 
filling system 
filling technique|filling method 
fills 
film 
film holder 
film interpretation 
film placement 
film thickness 
film-cone placement 
film-holding device 
filtration 
fin 
final abutment 
final apical enlargement 



final apical file 
final cementation 
final continuous locking suture 
final dental restoration 
final finishing and polishing 
final impression 
final irrigation with saline 
final restoration 
final setting time 
final skin closure 
final taper of the preparation 
final zirconia abutment 
findings on radiographs 
fine 
fine aspirator tip 
fine bur 
fine canal 
fine cuttle 
fine details 
fine diamond bur 
fine diamonds 
fine explorer 
fine file 
fine filler 
fine filler particles 
fine finger spreader 
fine flat plastic 
fine forceps 
fine grit 
fine grit diamond bur 
fine needle aspiration biopsy 
fine needle holder 
fine pumice 
fine shavings of gutta-percha 
fine stone 
fine suction tip 
fine tapered roots 
fine-beaked 
fine-beaked haemostat 
fine-grained alloys 
finely ground gutta-percha 
fine-meshed osseous trabeculae 
fine-particle fillers 
finer abrasives 
fine-tip rongeur 
fine-tip surgical evacuator 
fine-wire lasso 
finger instrument 
finger plugger 
finger rest 
finger spreader 
finger-type 



finish 
finisher 
finishing 
finishing abrasives 
finishing and polishing instruments for composites 
finishing burs 
finishing disks 
finishing instruments 
finishing of cavity margins 
finishing strips 
fire 
firm 
firmly splinted 
first 
first law of orifice location 
first law of symmetry 
fissure 
fissure bur|fissure 
fissure high-speed bur 
fissure sealant 
fissure sealant retention 
fissure sealing 
fissured tongue 
fissure-like 
fissuring 
fissuring of the buccal mucosa 
fissurotomy bur 
fistula 
fistulous tract 
fit 
fit passively in the canal 
fix 
fixative 
fixative agents 
fixed appliance therapy 
fixed appliance|fixed orthodontic appliance 
fixed bridge 
fixed partial denture 
fixed prosthesis 
fixed prosthetic appliance 
fixed restoration 
fixture 
flame 
flap 
flap closure 
flap compression 
flap corners 
flap design 
flap design incisions 
flap designs 
flap development 
flap elevation 



flap entry 
flap margin 
flap procedure 
flap reapproximation 
flap reflection 
flap replacement 
flap retractor 
flap soft tissue 
flap surgeries 
flap surgery 
flap technique 
flare 
flare up 
flared canal 
flared canal preparation 
flared canal preparation with an apical stop 
flare-up 
flare-ups 
flaring 
flaring of the canal 
flaring preparation 
flaring procedures 
flashlight 
flat plastic instrument|flat plastic 
flat-ended bristles 
flat-ended bur 
fleck 
flex 
Flex R 
flexibility 
flexibility in bending 
flexible 
flexible splint 
flexion 
Flexofile 
flexural failure 
flexural modulus 
flexural strength 
flexure 
floor 
floor of the mouth 
floor of the nose 
floss threaders 
floss|dental floss 
flossing 
flow 
flow characteristics 
flow qualities 
flow temperature 
flowable composite|flowable composite resin  
flowable injection system 
flowing 



flowing, flared preparation 
fluctuant 
fluffed up 
fluid-filled vesicles 
fluor protector 
fluorapatite 
fluorescence 
fluoridated 
fluoridated communities 
fluoridation 
fluoridation of communal water supplies 
fluoride 
fluoride dentifrices 
fluoride foams 
fluoride gel 
fluoride ions 
fluoride mouth rinses 
fluoride rechargeability 
fluoride release 
fluoride rinses 
fluoride supplements 
fluoride tablets 
fluoride toothpaste 
fluoride transfer 
fluoride treatment 
fluoride varnish 
fluoride-ion concentration 
fluoride-leaching ability 
fluoride-releasing 
fluoride-releasing materials 
fluoride-releasing silicate glass 
fluorides 
fluoroaluminosilicate glass 
fluoroapatite crystals 
fluorosis 
flush 
flush away 
flush out 
flute 
flute depth 
flute design 
fluted area 
flutes which are wound in a clockwise direction 
flux 
flux paste 
foam cells 
foam sponge 
foaming agent 
foams 
focal depth 
focal length of the binoculars 
focal length of the objective length 



foci 
follicular enlargement 
follicular sac 
follow-up 
follow-up appointment 
follow-up care 
follow-up control 
follow-up period 
follow-up radiograph 
follow-up visit 
food debris 
food impaction 
food trapping 
food-packing 
for aesthetic reasons 
foramen 
foramina 
foraminal 
forced against 
forced eruption 
forcep extraction|forceps extractions 
forceps|forcep 
forceps-upper-cowhorns 
foreign body entrapment 
foreign body granuloma 
foreign body reaction 
foreign material 
forensic dentistry 
form 
formaldehyde 
formation 
formative function 
formed 
formed of casting wax 
formocresol 
formocresol pulpotomy 
formulation 
forward slide of the mandible 
found 
foundation 
four-corner flap 
four-cornered flap 
fracture 
fracture into furcation 
fracture line 
fracture of enamel 
fracture of enamel and dentine with pulp exposure 
fracture resistance 
fracture space 
fracture susceptibility of the tooth 
fracture toughness 
fractured 



fractured crown segment 
fractured cusp 
fractured incisal edges 
fractured surface 
fraenoctomy 
fragment 
fragmentation 
framework 
framework components 
free gingiva 
free gingival graft 
free gingival groove 
free gingival margin 
free of major restorations 
free of symptoms 
free stones 
freedom of mandibular movement in function 
free-radical addition polymerization 
free-radical polymerization 
free-radical polymerization reaction 
freeze-dried bone 
frenal attachment|frenum attachment 
frenal attachments 
freni 
frenular attachment of the tongue 
frenum 
freshly cast restoration 
freshly mixed 
friable 
friction 
friction fit 
friction grip burs 
friction grip cylindrical fissure bur 
friction grip tapered fissure bur 
frictional fit 
frictional heat 
frictional keratosis of the buccal mucosa 
frictional resistance 
from a posterior to an anterior direction 
from a superior direction 
from mesial to distal 
from the buccal 
from the buccal aspect 
from the coronal end 
from the lingual 
from the occlusal 
from the occlusal aspect 
from the occlusal aspect of the crown 
from the palatal 
front 
front surface mirror 
front surface mouth mirror 



frontal bossing 
frontal sinuses 
frontozygomatic 
front-surfaced mouth mirror 
fulcrum 
full arch extraction 
full bony impactions 
full case assessment 
full closure of interproximal soft tissue 
full coronal restoration 
full coverage restoration 
full crown 
full crown preparation 
full length 
full mouth rehabilitation 
full mucoperiosteal tissue flap|full mucoperiosteal flap|full-thickness mucoperiosteal flap 
full soft tissue healing 
full-alloy crown 
full-alloy restorations 
full-arch impression 
full-coverage gold crown 
full-coverage restoration 
full-liquid diet|liquid diet 
full-metal crown 
full-mouth radiographs 
full-mouth soft tissue exam 
full-mouth soft tissue examination 
full-thickness flap 
fully dentulous impressions of the entire arch 
fully erupted 
fully formed 
fully instrumented 
fully submerged impaction 
functional 
functional cusp 
functional forces 
functional loads 
functioning 
funnel 
funnel-shaped 
furca 
furcal 
furcal area 
furcal bone loss 
furcal canals 
furcal concavity of the root 
furcal defects 
furcal lesion 
furcal openings 
furcal perforation 
furcal radiolucency 
furcal region 



furcal wall 
furcation 
furcation anatomy 
furcation area 
furcation bone loss 
furcation canals 
furcation caries 
furcation defects 
furcation diagnosis 
furcation entrance|furcal entrance 
furcation instrumentation 
furcation involvement 
furcation lesions 
furcation opening 
furcation pathosis 
furcation perforation 
furcation probe 
furcation ridges 
furcation side of the root surface 
furcation site 
furcation-treated sites 
furcoplasty 
fuse 
fused 
fused roots 
fused teeth 
fusiform-spirochaetal complex 
fusing temperature 
fusing temperature of the ceramic 
fusion 
fusobacterialspirochaetal complex 
gag reflex 
gaggers|gagging patients 
gagging 
gain access 
gain entry into the pulp chamber 
gain in probing attachment level 
galvanic action 
galvanism 
gamma-2|mercury-tin compound gamma-2|gamma-2 phase 
gap 
gap junctions 
gapping 
Gasserian ganglion 
gastric stasis 
Gates-Glidden drills|Gates-Glidden burs 
gauge 
gauze 
gauze compress 
gauze pack 
gauze pad 
gauze sponge 



gauze square 
gel 
Gelfoam 
geminated teeth 
gemination 
gemination of teeth 
general anaesthesia 
general anesthesia 
general anesthetic state 
general dentist|general dental practitioner|general practitioner 
general periodontal probing profile 
generalized 
genetically predetermined 
genioglossus muscle 
genotoxic properties 
gentle abrasives 
gentle gingival cleaning 
gentle pressure 
gentle side-to-side rotation of a file 
gently 
geographic tongue|benign migratory glossitis|erythema migrans|wandering rash of the tongue 
geometries 
geriatric patients|elderly patients 
germ-free 
get past 
getting 
ghost-cell odontogenic carcinoma 
GI sealants 
giant cell granuloma 
GIC  
GIC sealants 
Gilmore needle 
gingiva 
gingivae 
gingival 
gingival appearance 
gingival areas 
gingival arterioles 
gingival attachment|attached gingiva 
gingival blanching 
gingival bleeding 
gingival ceramic 
gingival clefts 
gingival complex 
gingival condition 
gingival connective tissue core 
gingival contour 
gingival crest 
gingival crevice 
gingival crevicular fluid|GCF 
gingival cysts 
gingival degloving 



gingival discrepancies 
gingival elements 
gingival enlargement 
gingival enlargements 
gingival epithelial cells 
gingival epithelium 
gingival erythema 
gingival erythematous enlargement 
gingival fibers|gingival fibres 
gingival fibre attachment 
gingival fibromatosis 
gingival flap 
gingival grafting procedures 
gingival groove 
gingival growth 
gingival growth into diastemas 
gingival half of the crown 
gingival height 
gingival hyperplasia 
gingival hypertrophy 
gingival inflammation 
gingival level 
gingival line 
gingival margin 
gingival margin region 
gingival overgrowth 
gingival papilla 
gingival problems 
gingival recession 
gingival region 
gingival retraction 
gingival retraction cord 
gingival shrinkage 
gingival size 
gingival soft tissues 
gingival staining 
gingival sulcus 
gingival swelling 
gingival thickness 
gingival tissues 
gingival trauma 
gingival ulceration 
gingival vasculature 
gingival veneer 
gingival washing 
gingivally 
gingivectomy 
gingivectomy incision 
gingivectomy procedure 
gingivectomy technique 
gingivectomy wound 
gingivitis 



gingivoplasty 
gingivostomatitis 
give rise to 
glandular tissue 
glass filler 
glass ionomer 
glass ionomer base 
glass ionomer cement 
glass ionomer cement bases 
glass ionomer cervical restorations 
glass ionomer restorations 
glass ionomer restorative materials 
glass ionomer restoratives 
glass ionomer sealers 
glass ionomer-based sealer 
glass ionomer-impregnated gutta-percha 
glass powder 
glass slab 
glass-dominated ceramics 
glassy 
glassy phase 
glassy phosphate 
glassy smooth walls 
glaze 
glaze layer 
glazed 
glazing 
Glick No. 1 instrument 
glide path 
Gl-luting cement 
globules 
globulomaxillary cyst 
gloss 
glossitis 
glutaraldehyde 
glycerine 
glycol salicylate 
glycosaminoglycan 
glycosaminoglycans 
gold alloys 
gold crown 
gold fillings 
gold foil 
gold foil pliers 
gold foil restoration 
gold foil technique 
gold onlays 
gold restoration 
gold-based alloy 
gold-based solders 
gold-containing alloys 
gold-copper alloys 



gold-porcelain infusion crowns 
Golgi apparatus 
Gonon kit 
Gonon post removal system 
GORE-TEX membrane 
gouge 
gouge into the canal wall 
gouged to smooth 
gouging of the furcation 
gouging of the root 
Gow-Gates technique 
Gracey curette 
grade 1 furcation involvement 
grade 2 and 3 lesions 
grade 3 furcation involvement 
graded-sized fillers 
grading of furcation involvement 
gradual 
graduated probe 
graft 
grafted tissue 
grafting procedures 
grain and crystal structure of alloys 
grain boundaries 
grain refiners 
grain structure 
graininess 
grains 
grains of alloys 
grainy 
gram-negative bacteria 
gram-positive bacteria 
granular 
granulate in 
granulation tissue 
granule contents 
granules 
granuloma 
granulomatous inflammation 
granulomatous lesion 
granulomatous tissue 
Great White 
greater 
greater palatine artery 
greater palatine foramen 
green state 
green stone 
greening 
greenstick fracture 
grey membranous covering on the gingiva 
grind 
grinding 



grinding wheel 
grit 
groove 
groove technique 
gross 
gross caries 
gross debris 
gross perforation in the furcation 
gross reduction 
grossly 
grossly displaced 
grossly over-instrumented 
Grossman formulation 
Grossman's polyantibiotic paste 
ground electrode 
ground substance 
ground-twisted file 
grow 
grow into 
growth 
growth factors 
GT files|files of greater taper 
guarded prognosis 
guide sleeve 
guided bone regeneration|guided-tissue regeneration 
guided tissue regeneration|GTR 
guided tissue/bone regenerative procedure 
gum recession 
gum strippers 
gum tissue 
gumline 
gummy smile 
gums 
gut sutures 
gutta percha|gutta-percha  
gutta-percha carrier device 
gutta-percha cone|gutta-percha point|guttapercha point  
gutta-percha filling 
gutta-percha filling techniques 
gutta-percha plugs 
gutta-percha technique 
gutta-percha-filled 
guzek śródmiąższowy 
gypsum 
gypsum cast 
gypsum crystals 
gypsum die 
gypsum investments 
gypsum materials 
gypsum mix 
gypsum model 
gypsum products 



gypsum-based materials 
gypsum-bonded investment 
H 161 Lindemann bone cutting bur 
haematoma 
haemodynamic response 
haemorrhage 
haemorrhage control 
haemorrhagic 
haemorrhagic tendencies 
haemostasis 
haemostat material 
haemostatic agent 
Hageman factor 
hairline cracks on axial walls 
half-circle needle 
halitosis 
halogen compounds 
halogens 
halothane 
hammering 
hamular notch 
hand file 
hand instrumentation 
hand instrumentation techniques 
hand plugger 
hand spreader 
hand-held|hand 
handle 
handled instruments 
hand-operated instruments|hand instruments 
handpiece 
handpiece/EAL combination 
hand-spatulated mixes 
Hank's balanced salt solution 
hard dentine 
hard deposits of calculus 
hard palate 
hard paste material 
hard setting pastes|hard pastes 
hard tissue 
hard tissue barrier 
hard tissue changes 
hard tissue deposition 
hard tissue formation 
hard tissue removal 
hard tooth structure loss 
harden 
hardener 
hardening solutions 
hardness 
hard-set 
hard-setting 



hard-setting calcium hydroxide 
hard-setting calcium hydroxide materials 
harvest 
head 
head and neck fascial spaces 
head lamp|headlamp  
head of the point 
headrest 
heal 
healing 
healing ability 
healing abutment with a cap 
healing area 
healing period 
healing studies 
healing tissues 
healing with scar 
health of the tissues to be incised 
health status 
healthy 
healthy buccal bone structure 
healthy pulp 
heaping-up 
heat 
heat and light systems 
heat carrier 
heat cure 
heat release during curing 
heat sensitivity 
heat test|hot test 
heat transfer instrument 
heat-cured 
heat-cured system 
heated 
heat-generating bleaching techniques 
heating chamber 
heating device 
heating elements 
heat-softenable 
heat-softened gutta-percha 
heat-softened gutta-percha techniques 
heat-softened techniques 
heavily restored 
heavily worn 
heavy 
heavy force 
heavy pain 
heavy tooth reduction 
Hedstrom file 
Hedstrom-type file 
heel of the tray 
height 



helical flute angle 
hemangioma|haemangioma 
hematogenous spreading of bacteria 
hematological screening 
hematoma 
hematoxylin-eosin 
hematoxylin-eosin stain 
hemidesmosomes 
hemihydrate 
hemihydrate crystal structure 
hemihydrate crystals 
hemihydrate particles 
hemisected section 
hemisected tooth 
hemisection 
hemolysins 
hemorrhage 
hemorrhage control 
hemorrhages 
hemostasis 
hemostat 
hemostatic agent 
hemostatic control 
hemostatic gauze 
hemostatic gauze strips 
hemostatic liquid 
hemostatic measures 
hereditary mucoepithelial dysplasia 
herpangina 
herpes labialis 
herpetic gingivostomatitis 
Hertwig’s root sheath|Hertwig's epithelial root sheath|sheath of Hertwig 
heterogenous 
Hibiscrub 
high 
high bond strength to enamel and dentin 
high creep 
high depth of cure 
high fracture resistance 
high pulp horns 
high radiopacity 
high speed instrumentation 
high torque handpiece 
high tuberosity injection 
high tuberosity technique 
high wear resistance 
high-copper  
high-density alloys 
higher gloss 
higher-melting alloys 
higher-strength 
high-flow lesions 



high-fusing 
high-gold alloys 
highly abrasive 
highly adapted margins 
highly cross-linked 
highly filled 
highly mineralized 
highly pigmented tints 
high-noble alloys 
high-noble casting alloys 
high-noble metal content 
high-speed bur 
high-speed evacuation system 
high-speed fine diamond bur 
high-speed lathe with special acrylic-cutting burs 
high-speed rotary burs 
high-speed tapering diamond burr 
high-speed turbine handpiece|high-speed handpiece 
high-strength 
high-strength ceramic core 
high-strength dental stone|high-strength stone 
high-strength die stone 
high-strength opaque ceramic core 
high-strength stone dies 
high-strength stone model 
high-strength/high-expansion dental stone 
high-strength/high-expansion stone 
high-strength/low-expansion dental stone 
high-strength/low-expansion stone 
high-temperature Obtura device 
high-volume evacuator 
histamine 
histiocytes 
histiocytosis X|Langerhans cell disease|Langerhans' cell histiocytosis 
histologic features 
histologic reactions 
histological evaluation 
histological exam|histological examination 
histological picture 
histological section 
histological state 
histologically 
histology 
histopathological status 
histopathology pot 
historical radiographs 
hollow 
hollow perforator 
holoprosencephaly malformation complex 
home whitening products 
home whitening technique 
homogenous 



homopolymers 
hoop of the forceps 
hopeless 
hopeless periodontal prognosis 
horizontal attachment loss 
horizontal bone loss 
horizontal flap|envelope flap 
horizontal fracture 
horizontal impaction 
horizontal incision 
horizontal mattress suture 
horizontal mesiodistal chisel fracture 
horizontal mobility 
horizontal root fracture 
horizontal sections through the root 
horizontal sounding 
horizontal tissue flap design 
horizontally 
horizontally impacted 
horizontally reciprocating handpiece 
horn 
host defense molecules 
host factors 
host resistance 
host site 
hot 
hot and cold stimuli 
hot sensitivity testing 
'hot tooth' 
hue 
human enamel 
human teeth 
humectant 
Hutchinson's incisors 
hyaline layer 
hyaline layer of Hopewell-Smith 
hyaline material 
hyaluronidase 
hybrid ionomer cement 
hybrid ionomers 
hybrid layer 
hybrid layer of the tooth-composite interface 
hybrid technique 
hydrated 
hydrated alumina 
hydration 
hydraulic pressure 
hydrocarbon waxes 
hydrochloric acid 
hydrochloric acid technique 
hydrocodone 
hydrocolloid 



hydrocolloid materials 
hydrocolloids 
hydrodynamic systems for irrigating root canals 
hydrodynamic theory 
hydrogel 
hydrogen fluoride 
hydrogen peroxide 
hydrogen peroxide rinses 
hydrolytic stability 
hydrophilic 
hydrophilic adhesive bonding composite system 
hydrophilic polymers 
hydrophobic 
hydroquinone 
hydroscopic 
hydroxyapatite 
hydroxyapatite crystals 
hydroxyethyl methacrylate 
hydroxymethacrylate 
hygienist 
hygroscopic 
hygroscopic expansion 
hygroscopic material 
hygroscopy 
hyoid 
hyperaemic pulp 
hyperalgesia 
hyperalgesia of nociceptors 
hyperalgesic 
hypercementosis 
hyperdontia 
hyperelasticity 
hyperemia 
hyperexcitability of the nerve fibres 
hyperfunction 
hyper-inflammatory monocytes 
hyperkeratosis 
hypermineralisation 
hypermineralized 
hypermobile 
hyperocclusion 
hyperparakeratinization 
hyperplasia 
hyperplastic 
hyperplastic gingiva 
hyperplastic granulomatous gingivitis 
hyperplastic pulpitis 
hypersensitive 
hypersensitive reaction 
hypersensitivity 
hypertelorism 
hypertonic 



hypertrophy 
hypocalcific 
hypocalcific defects 
hypocalcification 
hypocalcified areas 
hypochlorite 
hypochlorite accidents 
hypochlorite bleach 
hypodontia 
hypoglossal 
hypomineralization 
hypophosphatasia 
hypoplasia 
hypoplastic 
hypoplastic defects 
hyposensitivity 
hysteresis 
iatrogenic 
iatrogenically 
ice packs 
ice sticks 
ideal retropreparation outline 
identifiable 
identify 
idiopathic resorption 
ilex 
iliac crest 
ill-fitting 
illumination 
image 
image shift 
imaging technique 
immature 
immature root apex 
immediate 
immediate denture 
immediate placement 
immediate post-treatment radiograph 
immediate treatment 
immersion 
immobile 
immobilize 
immune cells 
immune complex 
immune complex reactivity 
immune response 
immuneinflammatory cells 
immuneinflammatory response 
immunocompetent 
immunocompetent cells 
immunogenic potential 
immunogenic properties 



immunoglobulin E|IgE 
immunohistochemical technique 
immunologic reaction 
immunomodulatory neuropeptides 
immunoreactive 
Impact Air 45 handpiece 
impact strength 
impact trauma 
impacted 
impacted maxillary teeth 
impacted third molar area 
impacted third molar surgery 
impaction 
impactions|impacted teeth 
impaired 
impairment 
impairment of speech 
impart a taper 
impedance apex locator 
impedance information 
impede 
imperfect seal 
impervious 
impinge on 
implant 
implant abutment 
implant abutments 
implant collars 
implant dentistry 
implant material 
implant materials 
implant placement 
implant restorations 
implant substructure 
implant substructures 
implant surface 
implant surgery 
implant therapy 
implant-bone bond 
implant-bone interface 
implantology 
implant-retained 
implant-retained complete denture 
implant-retained maxillary dentures 
implant-supported crowns and bridges 
implant-supported dental prostheses 
implant-supported dentures|implant-supported dental prostheses 
implant-supported prosthesis 
implant-supported restoration 
impression 
impression compound 
impression making or pouring 



impression materials 
impression plaster 
impression procedure 
impression technique 
impression tray 
impression tray materials 
impressions 
improve 
improved quality of canal cleaning 
improved quality of canal shaping 
impulse transmission 
impurities 
in a buccolingual dimension 
in a buccolingual direction 
in a buccopalatal dimension 
in a coronal direction 
in a coronal-to-apical direction 
in a crown-down manner 
in a distal direction 
in a distal/palatal direction 
in a distobuccal direction 
in a full-thickness fashion 
in a horizontal manner 
in a lateral direction 
in a mesial direction 
in a mesio-distal direction 
in a palatal direction 
in a posteroapical direction 
in a scraping motion 
in a step-back manner 
in a tension-free fashion 
in an anterior to posterior direction 
in an apical direction 
in an atraumatic manner 
in an oblique fashion 
in decreasing tip sizes 
in proximity to 
in relation to 
in situ hybridization studies 
in the apical half 
in the apical region 
in the apical third 
in the cervical part of the tooth 
in the coronal part of the root 
in the coronal third 
in the edentulous 
in the furcation region 
in the lingual gingival sulcus 
in the long axis 
in the maxillary anterior region 
in the mesial three-quarters of the occlusal surface 
in the mesial two-thirds of the occlusal surface 



in the midbuccal surface of the tooth 
in the middle third of the root 
in the mid-root area 
in the partially edentulous mouth 
in the periapical region 
in the region lingual to 
in toto 
inability to chew on the tooth 
inactive 
inadequate 
inadequate cleaning 
inadequate flap reflection 
inadequate irrigation 
inadequate nutrition 
inadequate reflection of a flap 
inadequate restoration 
inadequate root canal filling 
inadequate root-end preparation and filling 
inadequate root-end resection 
inadequate seating and adaptation of the forceps 
incipient 
incipient caries 
incipient lesions 
incisal 
incisal area 
incisal ceramic 
incisal dentin 
incisal dentin-enamel junction 
incisal edge 
incisal edge of the tooth 
incisal edge reference point 
incisal height 
incisal support 
incisal surface 
incisal third of the crown 
incisal third of the crown of the tooth 
incisal view 
incisal wear 
incisally 
incise 
incisiform 
incising 
incising instruments 
incision 
incision line 
incision over the facial aspect midcrown 
incision point 
incisional biopsy 
incisive artery 
incisive canal 
incisive canal cyst 
incisive foramen 



incisive nerve block 
incisor 
incisor apices 
incisor region 
incisor-molar distribution 
inclination 
inclined 
inclusions 
incomplete apical formation 
incomplete debridement of the canal isthmus 
incomplete fracture 
incomplete root apex 
incomplete root canal filling 
incomplete root canal space debridement 
incomplete root formation 
incomplete treatment 
incompletely 
incompletely resected apex 
incontinentia pigmenti 
incorrect 
increase 
increased 
increased filling of the osseous defect 
increased fluid exudation 
increased vascular permeability 
increased width of the periodontal ligament|widening of the periodontal membrane space|widening of the periodontal ligament space|periodontal widening|widening of the periodontal space 
increment 
incremental lines 
incremental placement 
incrementally 
indent 
indentation 
India ink perfusion 
indications for surgery 
indicator dye 
indirect composite restorations 
indirect pulp cap|indirect pulp therapy 
indirect pulp capping 
indirect resin restorations 
indirect technique 
indirect veneering techniques 
individual root variations and curvatures 
indomethacin 
induce 
induced internal stress 
induction 
induction casting 
indurated areas 
induration 
infarct 
infected 
infection 



infection control 
infection in the apically resected tubules 
infection-related resorption|inflammatory resorption 
infectious 
infectious inflammation 
infective granuloma 
infective microorganisms 
inferior 
inferior alveolar artery 
inferior alveolar canal 
inferior alveolar injection|IA injection 
inferior alveolar nerve 
inferior alveolar nerve block 
inferior alveolar nerve block injection 
inferior alveolar nerve injury 
inferior cut 
inferior dental canal 
inferior dental nerve block 
inferior dental neurovascular bundle|ID bundle|inferior alveolar neurovascular bundle 
inferior orbital block injection 
inferiorly 
infiltrated 
infiltration 
infiltration anesthesia 
infiltration injection 
inflamed 
inflamed area 
inflamed lesion 
inflammation 
inflammation-free extirpation wound 
inflammatory 
inflammatory cells 
inflammatory changes 
inflammatory component 
inflammatory condition 
inflammatory degeneration 
inflammatory exudate and transudate 
inflammatory fluids 
inflammatory infiltrate 
inflammatory lesion 
inflammatory mediators 
inflammatory oedema 
inflammatory pain 
inflammatory pocketing 
inflammatory process 
inflammatory reaction 
inflammatory response 
inflammatory root resorption 
inflammatory status 
inflammatory suppressants 
inflexible 
infolding 



informed consent form 
infrabony defects 
infrabony pocket 
infraction of enamel 
infractions 
infraocclusion 
infraocelusion 
infraorbital area 
infraorbital artery 
infraorbital block 
infraorbital injection 
infraposition 
infrared thermography 
infratemporal 
infratemporal fossa 
infratemporal space 
infringe on 
infused ceramic 
infusing 
ingestion 
ingress 
ingrowth 
inhalation sedation 
inhibition 
inhibition of peripheral neuronal discharges 
initial 
initial apical file 
initial canal negotiation 
initiation 
initiator 
initiator-accelerator systems 
injectable paste 
injected thermoplasticized gutta-percha 
injection 
injection delivery system 
injection needle 
injured 
injurious chemicals 
injury 
inlay 
inlay wax 
inner aspect of the curve 
inner zone of demineralization 
innermost 
innervated 
innervation 
inoculated 
inoculation 
in-office 
in-office whitening 
in-office whitening (bleaching) techniques 
in-office whitening agents 



in-office whitening gel technique 
inorganic calcium phosphate crystals 
input 
insert 
insertion 
inspection 
inspection instruments 
instrument 
instrument binding 
instrument breakage 
instrument design 
instrument fracture 
instrument fragment 
instrument manipulation 
instrument perforation 
instrument separation 
instrument stand 
instrument system 
instrumentation 
instrumentation procedures 
instrumentation technique 
instrumented 
instruments 
instrument's fatigue resistance 
instruments for access cavity 
instruments for filling root canals 
instruments for retrieving broken instruments and posts 
insulate 
insulating dentin 
insulator 
intact 
integration 
integrity 
intense 
intensity 
intensity of pain|pain intensity  
intensive oral hygiene phase of treatment 
intentional replantation 
intentionally replanted 
interappointment dressings 
interappointment flare-ups 
interappointment medicaments 
interappointment pain 
interarch distance 
intercanal connections 
intercellular gaps 
intercellular matrix 
intercellular spaces 
intercellular substances 
intercommunicating canals 
intercuspal position 
interdental 



interdental bone 
interdental brush 
interdental cleaning aids 
interdental crestal bone 
interdental gingiva 
interdental papilla 
interdental papillae 
interdental region 
interdental spaces 
interdentally 
interface 
interface with restorations 
interfere with 
interferences 
interglobular dentin 
interim dressing with calcium hydroxide 
interim radiographs 
interim restoration 
interleukins 
interlocking 
intermaxillary fixation 
intermaxillary fixation device 
intermaxillary space 
intermediate dressing 
intermediate furcation ridges 
intermediate restorative material|IRM 
intermittent 
internal 
internal "walking bleach" technique 
internal anatomy of teeth 
internal bevel incision 
internal beveled flap with apical positioning 
internal bleaching 
internal bleaching procedure 
internal bleaching technique 
internal hard tissue resorption 
internal jugular vein 
internal parts of the tooth 
internal resorption defect|internal resorption|internal root resorption 
internal resorptive defects 
internal-bevel incision approach 
internal-beveled incision technique 
internally 
internally wedging foundations 
interocclusal opening 
interocclusal space 
interposition of bone 
interproximal 
interproximal and subgingival cleaning 
interproximal areas 
interproximal bone levels 
interproximal brushing 



interproximal calculus 
interproximal caries 
interproximal caries removal 
interproximal carving instruments 
interproximal cleaning 
interproximal cleaning aids 
interproximal collets 
interproximal contact 
interproximal contact point 
interproximal contour of the tooth 
interproximal deposits 
interproximal extension 
interproximal finishing strips|interproximal strips 
interproximal papillae 
interproximal restorations 
interproximal rubber Wedjet 
interproximal slices 
interproximal spaces 
interproximal surfaces 
interproximal tooth surfaces 
interproximal wedges 
interproximally 
interradicular area 
interradicular bone 
interradicular lesions 
inter-radicular osteoplasty 
interradicular periodontal tissues 
interradicular periodontitis 
inter-radicular suture 
interradicular tissues 
inter-ridge distance 
interrupt 
interrupted sutures 
interruption 
interruption of the vessels and nerves 
interspace brushes 
interstices of the canal 
interstitial fluid 
interstitial tissue fluid 
intertubular dentin 
intertubular fibrous matrix 
intertubular sclerosis 
intervening space 
interventional treatment 
intolerable 
intra-alveolar fracture 
intra-alveolar root fracture 
intra-alveolar surgery 
intra-appointment 
intra-articular damage 
intraarveolar root fracture 
intrabony pathology 



intracanal 
intracanal communications 
intracanal disinfection procedure 
intracanal dressing 
intracanal hard tissue formation 
intracanal heating of gutta-percha with ultrasonic devices 
intracanal heating technique 
intracanal instrument separation 
intracanal instruments 
intracanal medications|intracanal medicaments 
intracanal resorptive lesions 
intracanal tertiary dentine 
intracapsular fracture 
intracapsular fracture-dislocation 
intracoronal 
intracoronal bleaching 
intracoronal restorations|intracoronal dental restorations 
intradental 
intra-epithelial vesicles 
intraligamental local anaesthetic injection technique 
intraligamentary injection 
intraluminal pressure 
intraoperative 
intraoral 
intraoral camera 
intraoral examination 
intraoral forces 
intraoral periapical radiograph 
intraoral radiograph 
intraoral swelling 
intraoral tissues 
intraorally 
intraosseous 
intraosseous anaesthesia 
intraosseously 
intrapulpal anaesthesia 
intrapulpal bleeding 
intrapulpal blood vessels 
intrapulpal changes 
intrapulpal hemorrhage 
intrapulpal injection|IP injection 
intrapulpal mineralizations 
intrapulpal pressure 
intrapulpal temperature 
intraradicular 
intraradicular bone 
intraradicular infection 
intraradicular objects 
intraradicular post 
intraradicular post retention 
intraradicular retentive posts 
intraradicular space 



intraradicular splinting 
intrasulcular 
intrasulcular incision 
intrasulcularly 
intratubular 
intratubular dentin 
intratubular mineralization 
intratubular penetration 
intravascularly 
intravenous sedation 
intrinsic discolorations 
intruded 
intruded teeth 
intrusion 
intrusive luxation 
intrusive luxation injury 
intrusive movements 
invade 
invaginate 
invaginated 
invaginated odontome 
invagination 
invasion 
invasiveness 
inverse bevel incision 
inverted cone 
inverted cone bur 
inverted conical teeth 
inverted impression 
inverted-cone carbide bur 
invest 
invested 
investing 
investment 
investment expansion 
investment powder 
involved 
iodine 
iodine compounds 
iodine formulations 
iodine-potassium iodide|iodine potassium iodide 
iodoform 
iodoform pack 
iodoform paste 
iodoform-based material 
iodophors 
ionic bonds 
ionic implantation 
ionic implantation of boron 
ipecac syrup 
iron sulfides 
irradiated 



irradiation 
irregular 
irregular alveolar ridge 
irregularities 
irregularly 
irreparable 
irretrievable 
irreversible hydrocolloids 
irreversible pulpitis 
irreversibly 
irreversibly inflamed 
irreversibly pulpitic tooth 
irrigant delivery devices 
irrigant penetration 
irrigant solution 
irrigants 
irrigate 
irrigating needle 
irrigating solution 
irrigating syringes 
irrigation 
irrigation devices 
irrigation port 
irrigation syringes and needles 
irrigation with sodium hypochlorite 
irrigation-suction technique 
irritancy 
irritants 
irritate 
irritating 
irritating material 
irritation 
IRS system 
ischemia 
ischemia of the tissue 
ischemic 
ischemic heart disease 
ischemic necrosis 
island 
ISO 
isolate 
isolated 
isolated marginal periodontitis 
isolation 
isolation difficulties 
isopropyl alcohol 
isthmi 
isthmus 
isthmus preparation 
isthmus retropreparation 
isthmuses 
IV sedation 



Ivory pattern 
jagged edges 
jammed 
jammed firmly within the canal 
jaw fracture 
jaw function 
jaw joint 
jaw mobility 
jaw muscles 
jaw relations 
jaws 
jaws of the pliers 
jerky movements 
Jet Beaver bur 
Jiffy tube pressure syringe 
jiggling displacing forces 
jiggling forces|jiggling  
joint 
joint stiffness 
J-shaped lesions 
J-shaped radiolucency 
junction 
junctional epithelium 
junctional epithelium cells 
just apical to 
juvenile periodontitis 
kallikreins 
kandibular canine 
kaolinite 
keep the pulp moist 
keratinization 
keratinized 
keratinocytes 
keratocystic odontogenic tumour 
keratocysts 
K-file 
K-Flex 
K-flex file 
kidney bean-shaped 
kieselguhr 
kinin system 
kininogens 
kinins 
Kirkland knife 
kissing molars 
kloroperka 
Knoop hardness 
Knoop hardness indentations 
Knoop values 
knot 
K-reamer 
Kri paste 



K-type reamer 
lab technician 
labial 
labial alveolar plates 
labial alveolar support 
labial cortical bone 
labial curvature of the crown 
labial fold 
labial frenal attachment|labial frenum attachment 
labial frenectomy 
labial frenum 
labial ledge 
labial plate 
labial plate of bone 
labial portion of the tray 
labial surface 
labial tooth reduction 
labial vestibule 
labial-lingual dimension 
labially 
labio-lingual 
labiolingually 
labiopalatally 
laboratory composites 
laboratory lathe 
laboratory personnel 
laboratory technician 
laboratory|lab 
lacerated 
laceration 
lack of bleeding upon probing 
lack of lip seal 
lack of pulp sensitivity 
lactobacilli 
lactoferrin 
lacunae 
laid down 
lamellar 
lamellated 
lamina dura 
lamina limitans 
laminated 
lancinating 
landmark 
large 
large fenestrations 
larger 
larger instruments 
Largo drill 
laryngeal 
laryngeal reflex 
laser beam 



laser Doppler flowmetry|LDF 
laser surgery 
lasting 
lateral 
lateral and furcation accessory root canals 
lateral border of the tongue 
lateral canal 
lateral compaction technique|lateral compaction 
lateral condensation 
lateral condensation of cold gutta-percha 
lateral foramina 
lateral force 
lateral lesions 
lateral luxation 
lateral oblique radiograph 
lateral perforation 
lateral periodontal cyst 
lateral periodontitis 
lateral rectus 
lateral root defects 
lateral root perforation 
lateral root surface 
lateral to 
laterally 
laterally compacted 
laterally condensed 
laterally luxated 
laterally luxated primary teeth 
laterals 
latex rubber 
law of centrality 
law of colour change 
law of concentricity 
law of the CEJ 
lay down 
layer 
leach out 
leachable 
leached 
lead tooth 
leakage 
leakage resistance 
leaking 
leaking fillings 
leaky 
leave the root in place 
LED light 
Ledermix 
Ledermix paste 
ledge 
ledge formation 
ledge of bone 



ledged canal 
ledging 
Lee block 
Lee MTA Pellet Forming Block 
left central incisor 
left mandibular angle fracture 
lenght 
length determination file 
lengthwise 
lentulo spiral drill|lentulo drill|lentulo spiral 
lentulo spiral filler 
Leong's premolar 
lesion progression 
lesions 
letterbox access 
lettered Ash clamps 
leucite 
leucite crystals 
leucite-reinforced ceramic 
leukocyte wall 
leukocytic breakdown 
leukocytosis 
leukopenia 
leukotoxin 
leukotrienes 
level 
level of periodontal bone support 
level of the apical third 
level of the binding point 
level of the crestal bone 
level of the osteotomy 
lever-type motion 
levonordefrin 
lidocaine 
lift 
ligation 
ligation of gingiva 
ligatures 
light activation 
light activators 
light brushing 
light coloured dentine 
light cure 
light curing 
light IV sedation 
light microscopy 
light oven 
light stick 
light-activated 
light-active initiator 
light-cured 
light-cured polymerization 



light-cured, hybrid ionomer orthodontic cement 
light-curing unit 
light-emitting diode light-curing unit|LED light-curing unit 
lightening 
lighting and visualization equipment 
light-polymerized composite material 
Lightspeed instruments 
Lightspeed nickel-titanium instrument 
lignocaine 
limit of elasticity 
limited mucoperiosteal flap 
limited mucoperiosteal tissue flap|limited tissue flap 
Lindemann bone cutter bur 
Lindemann bur 
line 
linear 
linear coefficient of thermal expansion 
linear dimensional change 
linear oscillating amalgamator 
linear thermal expansion 
lined 
liner|cavity liner 
lingering 
lingual 
lingual access 
lingual apex 
lingual aspect 
lingual aspect of the ridge 
lingual constriction 
lingual cortical plate 
lingual crest 
lingual depression 
lingual flap 
lingual frenectomy 
lingual frenum 
lingual groove 
lingual ledges 
lingual nerve 
lingual nerve dysfunction 
lingual perforation 
lingual pit 
lingual releasing incision 
lingual shelf 
lingual soft tissues 
lingual split-bone technique 
lingual surface 
lingual tissue 
lingual to 
lingual tooth inclination|lingual inclination 
lingual wall 
lingually 
lingually inclined roots 



linguovestibular 
lining 
lining material 
link to 
lip hook 
lip line 
lip muscles 
lip of dentine|dentine lip 
lipid solute 
lipid solvents 
liquefaction 
liquefaction necrosis 
liquefy 
liquid phase 
liquidus 
liquidus temperature 
listerine 
lithium aluminum silicate 
lithium disilicate 
lithium disilicate ceramic 
living 
LN bur 
load 
loaded 
loading 
loads 
local alveolar bone growth 
local anaesthesia 
local anaesthetic needle 
local anesthesia 
local anesthetic agents 
local deepening of a periodontal pocket 
local delivery system 
localised aggressive periodontitis 
localised loss of attachment 
localized 
localized bone removal 
localized cell death 
localized juvenile periodontitis|LJP 
localized palatal swelling 
located buccally 
located palatally 
location 
locator abutment 
locator attachment 
locator implants 
locators 
lock 
locked into bone 
locking 
locking cotton pliers 
locking of the tooth in bone 



locking tweezers|endodontic locking tweezers 
locus coeruleus 
lodged 
long buccal infiltration 
long buccal injection 
long junctional epithelium 
long neck bur 
long root trunk 
long tapered fissure bur 
long-acting 
longer-term fillings 
longevity 
long-handled spreaders 
longitudinal developmental radicular groove 
longitudinal fracture 
longitudinal mesiodistal section 
longitudinal root fracture 
longitudinally 
long-shank 
long-shank excavator 
long-span bridges 
long-standing 
long-term 
long-term assessment 
loose 
loose bone fragments 
loose fragments 
loose teeth 
loose tooth 
loose tooth fragments 
loose within the canal 
loose-knit 
loosely adherent 
loosen 
loosened 
loosened in its socket 
loosening 
loosening of the tooth 
loss 
loss of all teeth 
loss of alveolar bone height 
loss of buccal cortical bone 
loss of coronal tooth structure 
loss of crestal bone height 
loss of hard tooth tissue 
loss of integrity of coronal tooth substance 
loss of interdental papilla integrity 
loss of marginal integrity 
loss of posterior support 
loss of proprioception 
loss of pulpal sensitivity 
loss of response to thermal and electrical stimuli 



loss of retention 
loss of the marginal ridges 
loss of tissue attachment 
loss of tooth structure 
lost-wax technique 
low acidic quality 
low condensation pressure 
low corrosion 
low creep 
low film thickness 
low grade 
low polymerization shrinkage 
low strain in compression 
low tensile strength 
low viscosity composite resins 
low water sorption 
low-abrasivity toothpaste 
low-copper amalgam 
lower 
lower arch 
lower arch impression 
lower first molar 
lower molar area 
lower second molar 
lower universal forceps 
lower-strength 
low-fusing 
low-grade irritation 
low-grade stimuli 
low-shrinkage composites 
low-speed handpiece 
low-strength 
low-stress 
low-stress composites 
low-stress-bearing areas 
low-stress-bearing restorations 
low-viscosity 
low-viscosity resin 
low-volume evacuator 
lubricant|canal lubricant 
lubricate the canal 
lubricating action 
lubricating layer 
lubrication 
Luebke-Ochsenbein flap|rectangular submarginal flap design 
Luer-lok twist mechanism|Luer-lok mechanism 
lumen 
lupus erythematosus 
luster 
luting cement 
luting material|luting agent  
luxate 



luxated 
luxating forces 
luxation 
luxation injuries 
luxation injury 
lymph drainage 
lymph vessels 
lymphadenopathy 
lymphangioma 
lymphatic 
lymphatic flow 
lymphatic vessels 
lymphatics 
lymphoma 
lymphotoxin 
lyophilized 
lysosomal enzymes 
lysosomal granule products 
M4 Safety handpiece 
machined 
machined mechanically 
machining 
Machtou plugger 
macrodontia 
macrophage migration-inhibiting factor 
macrophages 
macrophotograph 
macroscopic 
macular eruptions 
magnetostrictive device 
magnification 
magnification changer 
magnification changer factor 
magnification loupe|loupe 
magnifier-viewer 
magnifying binocular loupe 
main core material 
main root canal 
maintenance 
maintenance of bony support around the implant 
maintenance recall programme 
major 
major aphthous ulceration 
making impressions 
malaligned 
malalignment 
malar 
maleic acid 
malignant lesion 
malleability 
mallet 
maloccluded teeth 



malocclusion 
malpositioned retrofilling material 
malpositioned teeth 
malpositioning of teeth 
mamelons 
manage 
management 
management of postoperative complications 
mandible 
mandibular 
mandibular anesthesia 
mandibular angle 
mandibular anterior area 
mandibular anterior teeth 
mandibular arch 
mandibular block anaesthesia|mandibular block injection 
mandibular canal 
mandibular canal bleeding 
mandibular central incisors 
mandibular displacement on closing 
mandibular first molar 
mandibular foramen 
mandibular fracture 
mandibular impacted third molars 
mandibular impacted tooth 
mandibular impression 
mandibular incisors|mandibular incisor teeth 
mandibular lateral incisors 
mandibular left first molar 
mandibular left first premolar 
mandibular left molars 
mandibular left second molar 
mandibular molar 
mandibular molar mesial root 
mandibular molar teeth 
mandibular movements 
mandibular nerve 
mandibular posterior region 
mandibular premolar 
mandibular ridge 
mandibular right first molar 
mandibular sagittal split osteotomy 
mandibular second molar 
mandibular second molar area 
mandibular surgery 
mandibular swelling 
mandibular teeth 
mandibular third molar 
mandibular third molar impactions 
mandibular third molar surgery 
mandibular tori 
mandibular torus 



mandibular tray 
manganese dioxide 
manipulate 
manipulation 
manipulation beyond the apex 
mantle dentin 
MAP system 
margin 
marginal 
marginal adaptation 
marginal area of periodontium 
marginal bone 
marginal breakdown 
marginal caries 
marginal crest of the bone 
marginal deficiency 
marginal discrepancy 
marginal epithelial downgrowth 
marginal fracture 
marginal gap 
marginal gingiva 
marginal gingival inflammation 
marginal gingivitis 
marginal integrity 
marginal leakage 
marginal lesions 
marginal periodontal damage 
marginal periodontitis 
marginal ridges 
marginal seal 
marginal soft tissues 
marginal tissues 
marked 
marrow spaces 
marsupialization 
Maryland bridge 
mask 
Masserann extractor 
Masserann kit|Masserann device|Masserann instrument |Masserann trepan 
Masserran trephine 
masseter muscle 
mast cells 
master apical file 
master cast 
master cone|master point 
master guttapercha point|master gutta-percha point|master gutta-percha cone 
mastication 
mastication sensitivity 
masticatory apparatus 
masticatory forces 
masticatory function 
masticatory muscles 



mastoid region 
match 
materia alba 
material 
materials used to fabricate indirect restorations 
matrix 
matrix band 
matrix of the amalgam|amalgam matrix 
matrix retainer 
matrix strips-bands 
mattress suture 
maturation 
mature 
mature apices|mature apex 
mature teeth 
mature tooth 
maturing plaque 
maturity 
maxilla 
maxilla region 
maxilla/mandible relationship 
maxillary 
maxillary alginate impression 
maxillary anterior teeth 
maxillary anterior tooth 
maxillary anteriors 
maxillary arch 
maxillary canine fossa infection 
maxillary canines 
maxillary central incisors 
maxillary complicated exodontia 
maxillary deformity 
maxillary denture 
maxillary first molar 
maxillary first premolar 
maxillary fracture 
maxillary hypoplasia 
maxillary impactions 
maxillary incisors 
maxillary lateral incisor 
maxillary Le Fort I osteotomy procedure 
maxillary left central incisor 
maxillary left first premolar 
maxillary left lateral incisor 
maxillary left quadrant 
maxillary molar teeth 
maxillary molar|maxillary molar tooth  
maxillary posterior extraction 
maxillary posterior mucobuccal fold 
maxillary posterior teeth 
maxillary premolars 
maxillary ridge 



maxillary right central incisor 
maxillary right first molar 
maxillary right lateral incisor 
maxillary second molar 
maxillary second premolar 
maxillary sinus 
maxillary sinus area 
maxillary surgery 
maxillary teeth 
maxillary third molar 
maxillary third molar surgery 
maxillary tori 
maxillary torus 
maxillary tray 
maxillary tuberosities 
maxillary tuberosity 
maxillary tuberosity reduction 
maxillary vein 
maxillofacial 
maxillofacial injuries 
maxillofacial pain 
maxillofacial polymers 
maxillofacial prosthesis 
maxillofacial region 
maxillofacial skeleton 
maxillofacial surgeon 
maxillofacial surgery 
maxillo-mandibular fixation|maxillomandibular fixation 
maximize bone-implant contact 
McCall’s festoon 
measurement 
measurement grid 
measuring block 
measuring devises 
meatus 
mechanical compaction 
mechanical instrumentation 
mechanical plaque control 
mechanical toothbrushing devices 
mechanically 
mechanically driven mixer 
mechanically worked 
mechanistic approach to root canal treatment 
mechanized handpiece 
mechanoreceptive 
mechanoreceptors 
median buccal canal 
median buccal canal orifice 
median mandibular cyst 
median maxillary cyst 
median raphe 
median rhomboid glossitis 



mediated 
mediators 
medical complications 
medical contraindications 
medical evaluation 
medical history 
medical-grade cyanoacrylate 
medically compromised patient 
medicament 
medicament dish 
medicament penetration 
medicated 
medicated pastes 
medications 
medium round latch grip bur 
medium-fusing 
medium-viscosity 
medullary space|medullary bone |medullary bone space  
meet 
megadontia 
megalodontia 
Meitrac endo safety system 
Meitrac system 
melanotic neuroectodermal tumour of infancy 
melting point 
melting range 
membrane application 
membrane junctions 
membrane therapy 
membrane|barrier membrane 
mental branch 
mental bundle 
mental foramen 
mental nerve 
mentalis muscle 
mepivacaine|mepivacaine plain  
mercaptan groups 
mercuric salts 
mercury hygiene 
mercury oozing 
mercury vapor 
mesenchymal cells 
mesial 
mesial anatomical groove along the root 
mesial angled projection 
mesial aspect 
mesial canals 
mesial crown 
mesial inclination 
mesial oblique fracture line 
mesial part 
mesial projection 



mesial radiolucency 
mesial root 
mesial shift 
mesial to 
mesial view 
mesial-distal dimension 
mesially 
mesially angulated 
mesioangular direction 
mesioangular impacted mandibular third molar surgery 
mesioangular impaction 
mesio-angular impaction 
mesiobuccal 
mesiobuccal canal 
mesiobuccal canal opening 
mesiobuccal papilla 
mesiobuccal root 
mesiobuccally 
mesiocclusion 
mesiodens 
mesiodistal 
mesiodistal aspect 
mesiodistal dimension of the root 
mesiodistal fractures 
mesiodistal wall of dentine 
mesiodistal width 
mesiodistally 
mesiolingual canal 
mesiolingual papilla 
mesiopalatal 
mesiopalatal root 
Messing gun systems 
metabolize 
metacresol 
metacresylacetate| 
metal ceramic crown 
metal composite bridge 
metal cutting bur 
metal filling points 
metal flask 
metal framework 
metal post 
metal restoration 
metal substructure 
metal-ceramic crown 
metal-free 
metallic 
metallic endosseous materials 
metallic implants coated with a ceramic 
metallic oxides 
metallic restorations 
metallic substructure 



metal-oxygen crystal arrays 
metal-oxygen ionic bonds 
metamerism 
metaplasia 
metaplastic 
metarteriole 
metastase 
metastatic 
methacrylate groups 
methacrylate resin 
method for pouring a model 
method of root filling with cold gutta-percha 
methods for filling canals using gutta-percha 
methoxyethylene 
methyl chloroform 
methyl ethyl ketone 
methyl methacrylate 
methyl methacrylate resin 
methyl methacrylate resin filling 
methyl salicylate 
methylcellulose 
methylene blue dye 
methylene blue staining 
meticulous oral hygiene 
metronidazole 
Metzenbaum scissors 
micro artery forceps 
micro scalpels 
microabrasion 
microabrasion technique 
microabscess 
microanatomy 
microangiograph 
microapplicator tip 
microaspiration tip 
microball burnisher 
microbial 
microbial cells 
microbial composition 
microbial flora 
microbial growth 
microbial infection 
microbial plaque 
microbial species 
microbiota 
microblade 
microbrush 
microcapillary tubes 
microcavity 
microcirculation 
micro-computed tomography data 
microcomputed tomography study 



micro-computed tomography|micro-CT 
microcracks 
micro-debrider 
microdontia 
microencapsulated 
microexplorer 
microfibular 
microfilled 
microfilled composite 
microfilled filler 
microfine diamonds 
microfine filler 
microfine filler particles 
microflora 
MicroFlow master cone 
microfracture points 
microfractures 
microhandpiece 
microhybrid 
microhybrid composite 
microinspection 
microinstruments 
microkeratocysts 
microleakage 
microleakage of bacteria 
micromechanical 
micro-mechanical interlocking 
micromechanical retention 
micromirror 
microns 
micro-opener 
microorganisms 
micro-perforation 
microplugger 
microporosity 
microporous 
microporous layer 
microradiograph 
microradiography 
microscopic cracks 
microscopic root inspection 
microstreaming 
microstructures 
microsuction tips 
microsurgery 
microsurgical 
microsurgical blade 
microtip 
microtip needle 
microvascular bed 
microvasculature 
midbrain 



mid-canal region 
midcol 
mid-col area|midcol area 
middle cranial fossa 
middle third of the canal 
middle-third fracture 
midfacial 
midline 
midocclusal surface 
midroot area 
midroot perforation 
mid-root perforations 
mid-root proximal perforation 
mid-third 
migration 
migration of neutrophils into the tissues 
mild 
milieu 
mill 
millimeter ruler 
milling 
milling center 
milling grooves 
Milton's solution 
mineral deposits 
mineralization 
mineralize 
mineralized 
mineralizing 
miniature 
miniature contra-angle handpiece 
miniflap procedure 
mini-implants 
mini-interdental and interproximal brushes 
mini-interdental brushes 
minimal coronal bone 
Minnesota retractor 
minocycline 
minor aphthae 
mircovasculature 
mirror 
mirror handle 
mirror view 
misaligned access preparation 
misdiagnosed 
misdiagnosis 
misdirected 
misdirected bur 
misplaced 
missed 
missed canals 
missing portions of teeth 



missing teeth 
mix 
mixed 
mixed dentition 
mixed infection 
mixing 
mixing bowl 
mixing gun 
mixing pad|mixing slab 
mixing time 
mobile 
mobility 
mobility test 
mobilization 
modality 
model 
model and die materials 
model former 
model material 
model material-impression compatibility 
model of a dental restoration 
model of an inlay pattern 
model or cast 
model or die 
model plaster 
model surgery 
model trimmer 
modeling compound 
models and dies 
models, casts, and dies 
moderate 
moderate sedation/analgesia 
moderately curved 
modified acrylic polymers 
modified double-flare technique 
modified parallel projection 
modified paralleling technique 
modified pen grip 
modified rectangular micromirror 
modified Widman flap 
modulate 
modulation 
moduli of dental alloys for restorations 
modulus of an alloy|modulus  
modulus of elasticity|modulus  
modulus of the denture 
modulus strength 
moist 
moistened 
moisturizing ointment 
molar region|molar area 
molar root 



molar root canal therapy 
molar roots 
molar teeth|molars 
molar|molar tooth 
molariform 
molecular biology technique 
Molt periosteal elevator 
molten 
molten alloy 
monobevel chisel 
monoblock 
monofilament sutures 
monohydrate 
monojet syringe 
monolocular 
monomer units 
monomers 
monophase material 
monophase system 
monostotic fibrous dysplasia 
montmorillonite 
Moore’s crocus 
Moores Satin Buff Wheel 
more apically 
more coronal 
more distal bone removal 
more extensive bone loss 
more retentive 
more tapered 
morphodifferentiation 
morphogen 
morphogenesis 
morphological 
morphotype 
mosquito hemostat 
most apical 
motor 
motor driven device 
motor-driven 
mottling of enamel 
mount 
mousse-like 
mouth 
mouth mirror 
mouth opening 
mouth props 
mouth protectors|mouth guards 
mouth rinses|oral rinses 
mouthbreathing 
mouth-formed protector 
mouthguard 
mouth-protector material 



mouthwash 
moveable 
movement 
moving teeth 
MTA capping material 
MTA gun 
MTA pellet forming block with KM-3/Km-4 placement instruments 
MTA pellet-forming block 
MTA powder 
MTA pulp cap 
MTA|mineral trioxide aggregate  
MTAD 
mucobuccal fold 
mucocoele|mucocele 
mucocutaneous border 
mucocutaneous candidiasis 
mucocutaneous disease 
muco-epidermoid carcinoma 
mucogingival 
mucogingival defect 
mucogingival junction 
mucogingival line 
mucogingival problems 
mucogingival replacement procedures 
mucogingival surgery 
mucoid 
mucoperiosteal flap 
mucoperiosteal tissue 
mucoperiosteum 
mucosa 
mucosal band 
mucosal edge 
mucosal incision 
mucosal sensitivity 
mucosal support 
mucosal tags 
mucous cyst 
mucous extravasation cyst 
Mueller bur 
muffle 
mulberry molars 
multi-bottle system 
multicanaled 
multilayered 
multilobed 
multilocular lesion 
multilocular radiolucency 
multinucleated giant cells 
multiple 
multiple myeloma 
multiple roots 
multipolar 



multipotential 
multipurpose bur 
multirooted|multi-rooted 
multistrand sutures 
multi-tufted 
multiunit bridge 
muscle attachments 
muscle fibers 
muscle insertions 
muscle sheath 
muscle tension 
muscles of facial expression 
muscles of mastication 
muscular forces 
mutagenic 
mutagenic potential 
mutagenicity 
myelin sheath 
myelinated 
myelinated fibers 
myeloperoxidase 
Mylar matrix 
mylohyoid artery 
mylohyoid groove 
mylohyoid muscle 
mylohyoid nerve 
myofascial pain 
myxoma 
nagging 
naloxone 
nanofilled composite 
nanofilled particles 
nano-hardness 
nano-indentation hardness values 
nano-indentation method|nano-indentation technique 
nano-indentation values 
narcotic component 
narrow 
narrow recession defect 
narrowing 
nasal cavity 
nasal decongestant 
nasal floor 
nasal fossa 
nasal fossae 
nasal fracture 
nasal intubation 
nasal spine 
nasally 
nasolabial folds 
nasolacrimal duct 
nasopalatine 



nasopalatine cyst 
nasopalatine foramen 
nasopalatine nerves 
natal teeth 
natural dentition 
natural teeth 
nature of root formation 
Nayyar core 
near the gingival tissues 
neck of the tooth 
necrose 
necrosis 
necrotic 
necrotic area 
necrotic cementum 
necrotic debris 
necrotic layer 
necrotic material 
necrotic pulp 
necrotic pulpal breakdown products 
necrotic tissue 
necrotising gingivitis 
necrotising periodontitis 
necrotising ulcerative periodontitis 
necrotize 
need for major oral restoration 
needle aspiration 
needle aspiration of the content 
needle bevel 
needle deflection 
needle holder 
needle insertion 
needle radius 
needle-like 
needle-sleeve device 
needlestick 
negative defect 
negative duplication 
negative pressure 
negative reproduction 
negative response 
negotiable 
negotiate 
negotiate a ledge 
negotiation 
neighboring teeth 
neonatal teeth 
nerve 
nerve activity 
nerve axons 
nerve block 
nerve center|nervous system center 



nerve endings 
nerve fibres  
nerve function 
nerve impulses 
nerve injury 
nerve membrane|neuronal membrane 
nerve status 
nerve trunk 
neural and vascular connections 
neural components|neural elements  
neural crest 
neural endings 
neural response 
neural status 
neural supply 
neural-crest cells 
neuroanatomy 
neurogenic 
neurogenic inflammation 
neurological 
neuromuscular system 
neuropathic pain 
neuropeptides 
neurosensory disturbances 
neurovascular 
neurovascular bundle 
neutral aqueous solution of EDTA 
neutral NaF mouthrinse 
neutral phenolated glutaraldehyde 
neutropenic ulceration 
neutrophilic leukocytes|neutrophils 
newly 
newly cleaned 
newly erupted 
newly instrumented 
newly recruited odontoblasts 
next to 
nickel titanium file 
nickel-chromium alloys 
nickel-titanium alloy files 
nickel-titanium file 
nickel-titanium instruments|NiTi instruments 
nickel-titanium rotary file 
nickel-titanium rotary preparation 
nickel-titanium rotary system 
nickel-titanium spreaders 
night guard 
NiTi fingers spreaders 
NiTi|NiTi alloy 
nitrated cellulose 
nitrous oxide 
nitrous oxide/oxygen sedation 



no. 12 scalpel blade 
nobility  
noble metals 
nociception 
nociceptive 
nociceptive pathways 
nociceptors 
nodular 
no-mix 
nonabrasive 
non-absorbable 
nonabsorbent 
nonadhesion 
non-adhesive technique 
nonanatomic 
nonanesthetized 
non-aqueous 
noncarious 
noncollagenous 
noncompliant 
noncomplicated 
noncompromised 
non-corrodible 
noncorrosive 
noncracked 
noncutting 
non-cutting tip 
nondestructive 
non-end-cutting bur|non-end cutting bur|non-cutting tip bur 
non-end-cutting tip of a bur 
non-end-cutting tungsten carbide bur 
nonendodontic lesions 
nonendodontic|of non-endodontic origin 
nonepithelialized 
nonfibrous 
non-flapped tissue 
nonfluctuant 
non-fluoridated communities 
nongouging bur 
nonhealing 
non-infected 
noninfective 
non-inflamed|noninflamed 
non-instrumentation hydrodynamic method for root canal treatment 
non-instrumentation technology 
non-irritant 
non-irritating 
non-keratinised 
non-landed 
nonlingering 
nonlocking 
non-metal posts 



non-metallic posts 
nonmetals 
nonmovable 
non-negotiable canals|non-negotiable root canals 
nonnegotiable ledge 
non-nociceptive 
non-odontogenic cysts 
non-odontogenic|nonodontogenic 
nonoral infections 
nonoral microorganisms 
nonpain fibers 
non-periodontal causes 
nonperoxide 
non-porous 
nonpurulent exacerbation 
nonrecoverable 
nonresorbable |non-resorbable 
non-resorbing 
nonresponsive 
nonresponsiveness 
non-restorable 
non-restorable tooth 
non-restored|nonrestored 
nonretentive 
non-sensitizing 
non-setting caulking agent 
non-setting|nonsetting 
nonspecific 
non-staining to dentine 
non-standardized 
nonsteroidal antiinflammatory drugs|non-steroidal anti-inflammatory medications 
non-stress-bearing 
non-surgical endodontic treatment 
non-surgical management|NSM 
nonsurgical root canal therapy 
non-surgical root canal treatment 
non-surgical treatment 
non-surgical|nonsurgical 
non-surgically 
nontapering 
non-tissue-bearing 
non-tooth-coloured materials 
nontoxic 
nonundercut areas 
non-union 
nonunion of the incision 
non-vital 
non-vital immature teeth 
non-vitality 
nonworking contacts in lateral mandibular excursion 
normal 
normal apex 



normal limits 
normal periapical health 
normal periradicular radiographic appearance 
normal pulp 
normal saline 
normally 
normal-setting 
notch 
noxious 
nuclear material 
nucleation 
nucleus 
NUG|necrotising ulcerative gingivitis 
number of X-ray exposures 
numbness 
nursing bottle caries 
nutrient canal 
nutrient canal bleeding 
nutrients 
nutrition 
nutritional deficiencies 
nutritional deprivation 
nutritious 
nylon line 
objective examination 
objective length 
objective lens 
obligate anaerobic bacteria 
oblique fracture 
oblique root fracture 
obliquely 
obliterate 
obliterated 
obliteration 
oblong 
obscure 
obscured 
obstruct 
obstructed 
obstruction 
obstructive sialadenitis 
obtain 
obtain drainage through the canal 
obtundant 
obtunded 
Obtura III Max 
obturant 
obturate 
obturated 
obturating materials 
obturating products 
obturation 



obturation deficiencies 
obturation material 
obturation methods 
obturation radiographs 
obturation technique 
obturator 
occipital lymph nodes 
occipitomental 30° 
occlude 
occlude against 
occluded 
occluding material 
occlusal 
occlusal access 
occlusal adjustment 
occlusal analysis 
occlusal anatomy 
occlusal attrition 
occlusal biting forces 
occlusal caries 
occlusal cavity 
occlusal cavity preparation 
occlusal centric contacts 
occlusal changes 
occlusal contact 
occlusal contact areas 
occlusal defects 
occlusal discrepancies 
occlusal dysfunction 
occlusal enamel pearl 
occlusal examination 
occlusal film 
occlusal fissures 
occlusal forces|forces of occlusion 
occlusal function 
occlusal interference 
occlusal loading 
occlusal loads 
occlusal misalignment 
occlusal morphology 
occlusal or incisal cusp tip wear 
occlusal plane 
occlusal radiograph 
occlusal reduction 
occlusal relationship 
occlusal scheme 
occlusal splint therapy 
occlusal stress 
occlusal stresses 
occlusal surface 
occlusal surfaces of teeth 
occlusal table 



occlusal trauma 
occlusal view 
occlusal wear 
occlusally 
occlusion 
occlusional trauma 
octocalcium phosphate 
octyl methacrylate 
oculomotor nerve 
odontoameloblastoma 
odontoblast area 
odontoblast aspiration 
odontoblast death 
odontoblast displacement 
odontoblast function 
odontoblast processes |processes of odontoblasts 
odontoblastic cells 
odontoblastic layer 
odontoblastic process 
odontoblastic processes 
odontoblast-like cells 
odontoblasts 
odontodysplasia 
odontogenesis 
odontogenic 
odontogenic cysts 
odontogenic fibroma 
odontogenic infection 
odontogenic infections affecting the masticator spaces 
odontogenic keratocyst 
odontomes 
odontoplasty 
odynophagia 
oedema 
oedematous 
of a ‘jiggling’ nature 
of endodontic origin 
of periodontal origin 
of primary endodontic origin 
of pulpal origin 
off-angle retropreparation 
off-center post 
offending 
offending tooth 
office dental lab 
offset 
oil of cajaput 
oil of turpentine 
oil-based cements 
oily suspension 
oligodontia 
oligomers 



on mesial and distal alveolar crest 
on release of the biting pressure 
on setting 
on the buccal 
on the buccal aspect 
on the buccal surface 
on the crest of the ridge 
on the distal aspect 
on the furcal aspect 
on the lingual 
on the lingual aspect 
on the lingual side 
on the mesial side 
on the mesiobuccal 
on the tissue side 
on the underneath side 
one-stage 
one-step 
one-visit root canal treatment 
one-visit treatment 
onlay 
onlay preparation 
onlay restorations 
onlayed 
oozing 
oozing of blood 
opacitization 
opacity 
opalescence 
opaque 
opaque ceramics 
opaque layer 
opaque shades 
opaquer 
opaquing ceramic 
open 
open apex 
open wound 
open-apex endodontic procedure 
opening 
operating field 
operating microscope 
operating site 
operative causes 
operative complications 
operative dentistry 
operative errors 
operative field|working field 
operative microscope 
operative procedure 
operative procedures 
operative setup 



operative site 
operative treatment 
operator 
operator-coated carrier-condenser 
operatory 
operatory light 
operatory set-up 
operculum 
opiate drugs 
opioid system 
opposing 
opposing arch 
opposing teeth 
optical qualities 
oral 
oral abnormalities 
oral anatomy 
oral and maxillofacial pathologist 
oral bacteria 
oral bacterial species 
oral brush biopsy 
oral cancer 
oral cavity 
oral clearance rate 
oral condition 
oral debris 
oral disease 
oral environment 
oral epithelium 
oral epithelium cells 
oral esthetics 
oral evacuation system 
oral examination 
oral flora 
oral fluids 
oral forces 
oral health 
oral health care 
oral hygiene 
oral hygiene aids 
oral hygiene habits 
oral hygiene index 
oral hygiene instruction|OHI 
oral hygiene requirements 
oral hygiene status 
oral injuries 
oral lesions 
oral manifestations 
oral mechanical forces 
oral microbiota 
oral mucosa 
oral mucosal abnormalities 



oral pathogens 
oral pathology laboratory 
oral physician 
oral region 
oral sedation 
oral soft tissues 
oral speculoscopy 
oral structures 
oral surgeon 
oral surgeon with microsurgical expertise 
oral surgery 
oral tissues 
oral ulceration 
oral urgent treatment 
oral vestibule|vestibule  
oral-facial cancer 
oral-facial tissues 
orally sedated 
Orban knife 
ordered crystal structure 
organic amine accelerator 
organic glycol 
organic matrix 
organic matrix apposition 
organic peroxide initiator 
orient the access 
orientation 
orifice 
orifice opener 
orifice shaper 
origin 
original 
original tooth substance 
oroantral communication|oral-antral communication 
oroantral fistula formation 
orofacial area 
orofacial granulomatosis 
orofacial infections 
orofacial injuries 
orofacial pain 
orofacial pain clinic 
orofacial region 
orofacial structures 
oro-facial-digital syndrome 
oronasal communication 
oropharynx 
orthodontic 
orthodontic adjustment of spaces 
orthodontic alignment 
orthodontic appliance 
orthodontic band 
orthodontic braces 



orthodontic bracket|bracket 
orthodontic closure 
orthodontic decalcification 
orthodontic dentistry 
orthodontic extrusion 
orthodontic facial type 
orthodontic forces 
orthodontic intervention 
orthodontic patients 
orthodontic plaster 
orthodontic root extrusion 
orthodontic therapy 
orthodontic tooth movement|orthodontic movement of teeth |orthodontic movements|orthodontic movement 
orthodontic traction 
orthodontic treatment 
orthodontic wires|ortho wires 
orthodontically 
orthodontically induced enlargement 
orthodontics 
orthodontist 
orthoethoxybenzoic acid 
ortho-ethyl silicate 
orthognathic surgery 
orthograde retreatment 
orthograde root canal therapy 
orthophosphoric acid 
oscillating motion 
osmotic 
osseodentine 
osseointegrate 
osseointegrated 
osseo-integrated implant 
osseointegrated interface 
osseointegration problems 
osseointegrative response 
osseous 
osseous anomalies 
osseous bulk 
osseous cavity 
osseous contour 
osseous contouring method|osseous contouring technique 
osseous crest 
osseous crypt|crypt|bone crypt 
osseous defects 
osseous entry 
osseous healing 
osseous lesion 
osseous palpation 
osseous penetration 
osseous recontouring 
osseous reduction 
osseous repair 



osseous resection 
osseous resorption 
osseous structures 
osseous support 
osseous tissue 
osseous trabeculae 
osseous window 
ossifying fibroma 
ostectomy 
osteitis deformans 
osteoarticular 
osteoblastic activity 
osteoblastoma 
osteoclast precursors 
osteoclastic activity|osteoclastic cell activity 
osteoclastic bone resorption 
osteoclastic resorption 
osteoclast-like giant cells 
osteoclasts 
osteoclerosis 
osteoectomy 
osteogenic sarcoma 
osteogenic-osteolytic balance 
osteoid 
osteointegration|osseointegration  
osteolytic 
osteolytic involvement 
osteomyelitis 
osteonecrosis of the jaw 
osteopenia 
osteoplasty 
osteosarcoma 
osteotomize 
osteotomy 
osteotomy instruments 
osteotomy preparation 
osteotomy site 
outer zone of destruction|zone of destruction 
outermost 
outgrowth 
outline 
outline form 
outline of the cavity 
out-of-round preparation 
outward movement of fluid through the tubules 
oval 
oval canal 
oven 
overall treatment plan 
overbite 
overbleaching 
overclosure of the mandible 



overcome 
over-contoured 
overcut 
overdenture abutments|overdentures  
overenlarge 
overenlargement of the canal 
overeruption 
overetch 
overextended access 
overextended access cavity 
overextended access preparation 
overextended material in a canal 
overextended obturation 
over-extended|overextended 
over-extension|overextension 
overfill 
overfilled canal 
overfilling 
overfilling of the root canal 
overfills 
overfinishing of margins and contours 
overgrown 
overgrowth 
overhang 
overhanging dentine 
overhanging ledges 
overhanging restorations 
overheating 
overinstrumentation 
overinstrumentation of root canals 
over-instrumented 
overinterpreted 
overjet 
overlay 
overloading 
overlying 
overnight 
overpacked 
overpacking 
overpolishing 
overpreparation 
over-prepared 
overproduction of dentine 
overreaction 
oversized post 
overt 
overtreatment 
overtriturated 
over-triturated amalgam 
overuse 
overused 
overview 



overzealous 
overzealous brushing 
ovoid 
oxidation-reduction potential 
oxidative stress 
oxide formation on the implant 
oxide layer 
oxidizers 
oxidoreductase activity 
oxygen consumption 
oxygen tension and redox potential 
oxygenating mouthrinse|oxygenating mouth rinse 
oxygenation 
oxyhemoglobin 
ozone delivery unit 
PAC light 
pack 
packable composite 
packed 
packing the site 
packing to final contour 
PAD endotip 
paddle 
paediatric dentist 
paediatric dentistry 
Paget’s disease 
pain 
pain at night 
pain condition 
pain control 
pain control medication 
pain experience 
pain from a lower left back tooth 
pain history 
pain in the orofacial region 
pain medications 
pain of dental origin 
pain of endodontic origin 
pain of lesser magnitude 
pain on biting 
pain perception 
pain perception threshold 
pain receptors 
pain referral phenomenon 
pain relief 
pain response 
pain stimuli 
pain system 
pain threshold 
painful 
painful response 
painful symptoms 



painful to bite on 
painless 
pain-modulating system 
pain-producing inflammatory mediators 
pain-provoking irritants 
pain-relieving effect 
palatal 
palatal anterior superior alveolar nerve block|P-ASA nerve block 
palatal apex 
palatal aspect of the tooth 
palatal attrition 
palatal canal 
palatal cortical plate of bone 
palatal displacement of the crown 
palatal flap 
palatal gingiva 
palatal graft 
palatal graft donor site 
palatal incisions 
palatal injection 
palatal local anaesthesia 
palatal mucosa 
palatal nerve block in the area of the greater palatine nerve 
palatal root 
palatal root access 
palatal root canal orifice 
palatal root grooves 
palatal root surgery 
palatal shelf 
palatal tissue 
palatal tori 
palatal torus 
palatal trauma 
palatal vault 
palatal-lingual root surface 
palatally 
palate 
palatine bone 
palatine neurovascular bundle 
palatogingival 
palliative 
palliatively 
palpated 
palpation 
palpation over the root apex 
panelipse view 
panoramic film 
panoramic radiograph 
paper clip 
paper disks 
paper pad 
paper point 



paper slab 
papilla base incision 
papilla-base flap 
papilla-base incision 
papillae 
papillary hyperplasia 
papillary transection 
papillomas 
Papillon-Lefevre syndrome 
parachlorophenol 
paraffin 
paraformaldehyde 
parafunction 
parafunctional habits 
parafunctional movement 
parakeratinised 
parallax technique 
parallel passively retained posts 
parallel projection 
parallel radiograph 
parallel walls 
paralleling radiograph 
paralleling radiographic devices 
paralleling technique 
paralleling-technique radiograph 
parallel-sided posts 
paramolar 
parasympathetic nerve fibers|parasympathetic nerve supply  
paresthesia 
parotid gland|parotid 
partial bony impaction 
partial caries removal 
partial denture clasps 
partial denture components 
partial denture framework 
partial denture|removable partial denture 
partial edentulism 
partial pulpotomy|shallow pulpotomy 
partial thickness flap|partial-thickness flap 
partial tooth loss 
partially edentulous 
partially erupted 
partially impacted 
partially vital 
partition 
partly erupted 
Partsch incision 
pass 
pass beyond 
pass down to the full working distance 
pass through the foramen 
passage 



passive 
passive step-back technique|passive step-back cleaning and shaping technique 
passively 
paste 
paste fillers 
paste lubricants 
paste material 
paste root filling material 
paste root fillings 
paste-paste hybrid ionomer cement 
paste-paste temporary resin cement 
pat 
patch 
patency 
patency file 
patency technique 
patent 
patent canal orifices 
path for the delivery of the tooth 
path of denture insertion 
path of removal 
path of the incision|incision path  
path of withdrawal 
pathfinding instrument 
pathogenic invasion 
pathogenic microorganisms 
pathogenicity 
pathogens 
pathognomonic 
pathologic 
pathologic mandible fracture 
pathologic radiolucency 
pathological conditions 
pathological dentine deposition 
pathological mobility 
pathologically deepened sulcus 
pathologist 
pathology 
pathose 
pathosis 
pathway 
pathway for removal 
patient management 
patient’s total health 
patients exhibiting a smile with excessive tissue 
patient's response 
patients who undergo orthodontic treatment 
patients with no restriction to the mouth opening 
pattern 
pattern of alveolar bone loss 
pattern of presentation 
pattern wax 



pattern waxes 
patty 
PDL injection 
pediatric restorations|restorations in children 
pedicle flap 
pedicle sliding graft 
pedunculated 
peel 
peel away 
peel out 
Peeso reamer 
peg-shaped laterals 
pellet 
pellets for thermoplastic injection 
pellicle|acquired pellicle 
pemphigus 
pemphigus vulgaris 
penetrate 
penetration 
penetration coefficient|PC 
penetration of a sealant into a fissure 
penetration of dentine 
perborate cleansers 
perborate powder 
percent elongation at rupture 
percent of plastic strain at rupture 
percentage of compression at failure 
percents of elongation and compression 
perception 
percolation 
percussed 
percussion 
percussion sensitivity 
percussion sound 
perfectly healthy 
perforate 
perforated 
perforated roots 
perforating resorption 
perforation 
perforation of the furcation 
perforation repair materials 
perforation repair|repair of perforation 
perforation sealant 
perforation site 
perforations 
perforator 
perforator cap 
perform 
performance 
perfused 
periapex 



periapical 
periapical abscess 
periapical area 
periapical bone resorption 
periapical cell death 
periapical cemental dysplasia 
periapical cementum 
periapical changes 
periapical condition 
periapical cyst 
periapical diagnosis 
periapical diseases 
periapical endodontic lesion 
periapical film 
periapical granuloma 
periapical granulomatous lesions 
periapical infection 
periapical inflammation 
periapical lesion 
periapical pain 
periapical pathology 
periapical pathosis 
periapical radiograph 
periapical radiolucency 
periapical reaction 
periapical region 
periapical response 
periapical status 
periapical structures 
periapical surgery 
periapical symptoms 
periapical test 
periapical testing 
periapical tissues 
periapical true cysts 
periapical x-ray 
periapically 
periapicals 
periaqueductal grey 
pericision 
pericoronal 
pericoronal radiolucency 
pericoronitis 
peri-implantitis|periimplantitis 
perimeter of the root 
periodic review 
periodontal 
periodontal abscess 
periodontal abscess formation 
periodontal activity 
periodontal aetiology 
periodontal afferents 



periodontal antibiotic therapy 
periodontal apparatus 
periodontal assessment 
periodontal attachment 
periodontal breakdown 
periodontal care 
periodontal cells 
periodontal changes 
periodontal condition 
periodontal connective tissues 
periodontal curette 
periodontal cyst 
periodontal damage 
periodontal defects 
periodontal destruction 
periodontal diagnosis 
periodontal disease 
periodontal dressing 
periodontal examination 
periodontal explorer 
periodontal fibroblasts 
periodontal flap procedure 
periodontal healing 
periodontal health 
periodontal hoes 
periodontal infection 
periodontal inflammation 
periodontal injury 
periodontal instruments 
periodontal knife 
periodontal lesions 
periodontal ligament 
periodontal ligament cells 
periodontal ligament fibers 
periodontal ligament injection|PDL injection 
periodontal ligament space 
periodontal ligament width 
periodontal manifestations 
periodontal membrane space 
periodontal microorganisms 
periodontal pack 
periodontal pain 
periodontal pathogens 
periodontal pocket 
periodontal pocketing 
periodontal probe 
periodontal probing 
periodontal problems 
periodontal procedures 
periodontal screening 
periodontal sites 
periodontal space 



periodontal stability 
periodontal status 
periodontal structures 
periodontal support 
periodontal supporting structures 
periodontal surgery 
periodontal therapy 
periodontal tissue 
periodontal tissues 
periodontal treatment 
periodontal-endodontic lesions 
periodontal-flap surgery 
periodontal-ligament cells 
periodontally 
periodontally compromised root 
periodontally compromised tissues 
periodontally diseased sites 
periodontally healthy 
periodontally involved 
periodontally involved tooth 
periodontally sound teeth 
periodontal-type abscess 
periodontic 
periodontic-endodontic communication 
periodontics 
periodontist 
periodontitis sites 
periodontitis|inflammation of the periodontium 
periodontium 
periodontology 
periodontopathogens 
perioral region 
periorbital cellulitis 
periorbital ecchymosis 
periosteal elevator 
periosteal retractor 
periosteum 
periotome 
peripheral 
peripheral giant-cell granuloma 
peripheral radicular dentin 
peripheral seal 
peripherally 
periphery 
periphery wax 
periradicular 
periradicular biofilm 
periradicular bone 
periradicular bone cavity 
periradicular bone resorption 
periradicular bony changes 
periradicular curettage 



periradicular destruction 
periradicular disease 
periradicular healing 
periradicular inflammation 
periradicular inflammatory disease 
periradicular inflammatory lesion 
periradicular involvement 
periradicular irritation 
periradicular lesions 
periradicular microsurgery 
periradicular osteosclerosis 
periradicular pain 
periradicular pathology 
periradicular pathoses 
periradicular pathosis 
periradicular procedures 
periradicular rarefaction 
periradicular surgery 
periradicular surgical procedures 
periradicular surgical soft tissue flap designs 
periradicular symptoms 
periradicular test 
periradicular tissues 
periradicularly 
peritubular dentin 
perlite 
permanent 
permanent cementation 
permanent central incisor 
permanent coronal restoration 
permanent deformation 
permanent dentition 
permanent first molar 
permanent follicle 
permanent incisor teeth 
permanent lateral incisor 
permanent nerve damage 
permanent premolar 
permanent restoration 
permanent restorative materials 
permanent root canal filling 
permanent second molar 
permanent strain 
permanent successor 
permanent teeth 
permanent tooth 
permanent tooth germ 
permanently 
permanently cemented 
permanently deformed 
permanently fixed prostheses 
permeability 



permeate 
peroxide initiator 
perpetuate 
perpetuation 
persist 
persistence 
persistence of apical inflammation 
persistent 
persistent apical inflammation 
persistent infection 
persistent periradicular infection 
persistent root canal infection 
persisting 
pestle 
petechiae 
petroleum jelly 
phagocytic activity 
phagocytic cells 
phagocytized 
pharmacologic supportive therapy 
pharyngeal 
pharyngeal ulceration 
pharyngitis 
pharyngoplasty 
phase structure 
phenol 
phenol derivatives 
phenol resin 
phenol-based intracanal medicaments 
phenolic compounds 
phenolic medications 
phenolic resin 
phenoxymethyl penicillin|Pen V 
phenoxymethylpenicillin 
phenylphenol solution 
phenytoin 
phobic 
phoenix abscess 
'phoenix' abscess 
phosphate investments 
phosphate-bonded investments 
phosphoric acid 
phosphoric acid in a gel 
photoactivated disinfection 
photomicrograph 
photopolymerization 
phylotype 
physiologic secondary dentin 
physiological mobility 
picking motion 
pickled casting 
pickling 



pickling acid 
pickups|tissue pickups|pick-ups 
piezo-electric driven ultrasonic unit 
piezo-electric effect 
piezo-electric powered ultrasonic device|piezo-electric ultrasonic unit 
Piezon ultrasonic handpiece 
Piezon-type ultrasonic machine 
pilot channel 
pilot tip 
pin 
pin placement 
pin pliers 
pinch 
pinched off 
pinching 
Pindborg tumour 
pinhole preparation 
pinholes 
pinpoint 
pinpoint bleeding 
pins 
pit 
pit and fissure caries 
pit and fissure sealants 
pits and fissures 
pits in the solder 
pitted 
pitting 
pitting enamel hypoplasia 
pituitary fossa 
place 
place a root filling 
placement 
placement of sutures 
placement of the root filling 
plain gut 
plane 
planed walls 
planes of curvature 
planktonic cells 
planktonic form 
plaque 
plaque accumulation|accumulation of dental plaque|accumulation of plaque 
plaque bacteria 
plaque control 
plaque deposits 
plaque front 
plaque growth 
plaque index 
plaque matrix 
plaque retention 
plaque-associated marginal periodontitis 



plaque-control procedures 
plaque-control program 
plaque-control regimen 
plaque-covered 
plaque-enamel interface 
plaque-free surface 
plaque-induced breakdown 
plaque-induced gingivitis 
plaque-induced inflammation 
plaque-retentive areas 
plaque-retentive factors 
plaque-retentive overhangs 
plaque-retentive surface 
plasma 
plasma cell gingivitis 
plasma cells 
plasma spraying 
plasma-arc source|PAC 
plaster 
plaster mixing bowl 
plastic bite stick 
plastic carrier-based device coated with gutta-percha 
plastic core filling material 
plastic core material 
plastic disks 
plastic handled root canal instrument 
plastic instrument 
plastic strain 
plastic tray 
plasticize 
plasticized 
plasticized gutta-percha 
plasticizer 
plastics 
plate 
platelet-activating factors 
platform implant 
pledget 
pledget of cotton wool 
plentiful 
pleomorphic adenomas 
pleomorphism 
plexus of Raschkow 
pliable 
plug 
plugger 
plugging of capillaries 
plunger of the syringe 
plunging ranula 
pluripotential cells 
PMMA polymers 
pneumatic handpiece 



pneumatization 
pneumatized 
pocket 
pocket cyst 
pocket depth 
pocket epithelium 
pocket formation|periodontal pocket formation 
pocket maintenance 
pocket opening 
pocket probe 
pocket probing 
pocket reduction 
pocket wall 
pocketing 
pockets 
point 
point of binding|binding point 
point of root bifurcation 
pointed 
polarized 
polish 
polished 
polished wax 
polishing abrasives 
polishing agent 
polishing bur 
polishing compound 
polishing instruments 
polishing paste 
polishing stones 
poly(methyl methacrylate) 
poly(vinyl acetate)-polyethylene materials 
polyacid 
polyacid groups 
polyacid-modified composite resins|compomers 
polyacid-modified composites 
polyacrylic acid 
polyamine 
polyantibiotic paste 
polycaprolactone thermoplastic material 
polycarbonate shell 
polycarboxylate cement 
polycarboxylate copolymer 
polycarboxylates 
polycarboxylic acid 
polydimethylsiloxane-based sealer 
polydontism 
polyether bite registration materials 
polyether impression materials|polyether materials 
polyether impressions 
polyethers 
polyethylene 



polyethylene tube 
polyglactin 
polyglycoic acid|PGA 
polylactic acid membranes 
polymer chain 
polymer cross-linking 
polymer denture teeth 
polymer denture teeth for dental prostheses 
polymer matrix 
polymer network 
polymer particles reinforced with microfine particles 
polymer sheath 
polymer sheet 
polymer shrinkage 
polymer strands 
polymer teeth 
polymer-based 
polymeric 
polymerizable 
polymerization 
polymerization contraction problems 
polymerization contraction|shrinkage of polymerization 
polymerization process 
polymerization reaction 
polymerization shrinkage|shrinkage 
polymerization stresses 
polymerization with visible light 
polymerize 
polymerized 
polymer-reinforced 
polymers 
polymethyl methacrylate 
poly-methyl methacrylate 
polymicrobial infection 
polymorphonuclear leukocytes|PMN leukocytes 
polyp 
polypoid tags 
polypropylene 
polypropylene syringe 
polystyrene 
polysulfide 
polysulfide elastomer 
polysulfide impression material|rubber base 
polytetrafluoroethylene 
polyurethane 
polyurethane lacquer 
pontic 
pontic of a bridge 
pooling 
poor 
poor aesthetics 
poor aseptic technique 



poor canal cleaning and filling 
poor flap design 
poor oral hygiene 
poor solder joint 
poor working length control 
poorly bonded 
poorly compacted gutta-percha filling 
poorly condensed 
poorly contoured 
poorly designed denture 
poorly designed flap 
poorly filled 
poorly localized 
poorly obturated 
porcelain 
porcelain fused-to-metal 
porcelain jacket crown 
porcelain laminates 
porcelain restoration 
porcelain teeth 
porcelain veneer restoration|porcelain veneer 
porcelain-fused-to-metal crown|PFM crown  
porosity 
porous 
porous enamel 
porphyria 
portable headlight 
portal 
portals of exit 
portion 
position 
position of the apices relative to adjacent structures 
position of the coronal pulp chamber 
position of the cut on the root 
position of the tooth in the mouth 
position of the tooth relative to the anterior ramus 
position relative to the anterior ramus 
position relative to the occlusal plane 
positioning device 
positions 
positive defect|ledge 
positive duplication 
positive pressure 
positive pressure with gauze 
positive reproduction 
positive response 
positives 
post 
post and core build-up 
post and core restoration|post and core 
post cementation 
post core 



post crown restorations 
post crowns 
post drill 
post extractor 
post hole preparation 
post loosening 
post placement 
post preparation 
post puller  
post removal 
post removal device|post remover 
post removal system|post removal kit|post remover system 
post retention 
post space 
post space preparation 
post system 
post taper 
postauricular rash 
postcapillary venules 
postcementation sensitivity 
postendodontic treatment pain 
posterior 
posterior bitewing radiograph 
posterior cross bite 
posterior elevation 
posterior extension of the incision 
posterior intracoronal restorations 
posterior mandible 
posterior mandibular surgery 
posterior maxilla 
posterior oropharynx 
posterior packet film 
posterior palatal area 
posterior palate 
posterior pharynx 
posterior regions of the mouth 
posterior restorations 
posterior segments 
posterior spread of infection 
posterior superior alveolar block 
posterior surgery 
posterior teeth 
posterior to 
posterior tuberosity notching 
posteriorly 
posteroanterior mandible 
posteroapically 
posteruptive 
posteruptive deposition of cementum 
postextraction complications 
postextraction site 
postherpetic neuralgia 



post-hole perforation 
postirradiation xerostomia 
postmitotic 
postobturation pain 
postobturation problems 
postobturation symptoms 
postoperative 
postoperative care 
postoperative dentine sensitivity 
postoperative examination 
postoperative image 
postoperative management 
postoperative pain|post-treatment pain 
postoperative patient instructions 
postoperative period 
postoperative radiograph 
postoperative radiological assessment 
postoperative sensitivity 
postoperative sequelae|postsurgical sequelae 
postoperatively 
post-placement sensitivity 
post-retained 
post-retained crown 
post-retained restoration 
posts and cores 
postsurgical 
postsurgical assessment 
postsurgical improvement in the range of tongue movement 
postsurgical need for antibiotics 
postsurgical result 
postsurgical retrograde restorations|retrograde restorations 
postsurgically 
posttreatment 
post-treatment endodontic disease 
posttreatment exacerbation 
post-treatment radiograph 
potassium carbonate 
potassium chloride 
potassium oxalate 
potassium sulfate 
potassium zinc fluoride 
potent oxidizing agents 
pour 
powder-liquid products 
powder-liquid system 
powder-to-liquid ratio|powder/water ratio|powder-liquid ratio 
power 
power mixer|mechanical mixer 
power-assisted root canal instruments 
power-driven vacuum mixer 
powered toothbrush|electric toothbrush 
powerful lip musculature 



practitioner 
prebrushing rinse 
precapillaries 
precapillary sphincters 
precapsulated amalgam 
precapsulated method 
precementum 
precipitated 
precoated carrier obturation 
precoated carriers 
pre-condition 
precontoured 
precured 
precursor cells 
precurved 
predentin 
predentinal surface 
predictable anesthesia 
predominance 
predominant 
predominately base-metal alloys 
pre-emptive analgesia 
pre-enlargement 
pre-eruptive maturation of forming enamel 
preexisting 
prefabricated post 
prefitted 
preflaring of the canal 
preformed aluminum post 
preformed metal crown 
preformed post 
pregnancy epulis 
pregnancy gingivitis 
premature contacts in retruded contact position 
premature occlusal contacts 
premeasured 
premixed cement 
premolar 
premolar canine area|premolar area 
premolar region 
premolar roots 
premolar surgery 
premolar teeth 
premolar tooth 
preobturation pain 
preodontoblasts 
preoperative 
preoperative assessment 
preoperative assessment process 
preoperative evaluation 
preoperative medications 
preoperative radiograph 



preoperatively 
preparation 
preparation depth 
preparation obturation length 
preparation of a post space 
preparation of teeth for restoration 
preparation techniques 
prepare 
prepare the apical stop 
prepared 
prepared canal width 
preparing impressions 
prepolymerized 
pre-prosthetic surgery|preprosthetic surgery 
pre-prosthetics 
prepubertal periodontitis 
presenting complaint 
preservation 
preservation of sound tooth structure 
preserve 
pre-softened 
pressable 
pressed 
pressing 
pressure 
pressure alternation devices 
pressure dressing 
pressure gradient 
pressure on the coronal flutes of the file 
pressure sensation 
pressure sterilization 
pressure syringe 
pressure ulceration from dentures 
pressure-laminate machine 
pressure-sensitive probe 
presurgical 
presurgical evaluation 
presurgical planning 
presurgical radiograph 
presurgically 
pretreatment conditions 
pretreatment emergencies 
pretreatment emergency 
pretreatment pulp status 
pre-treatment regimen 
preventative materials 
preventive dental materials 
preventive dentistry 
preventive endodontics 
preventive measures 
preventive resin restoration 
preventive restorations 



previously placed amalgam root-end filling 
previously root-filled 
previously treated 
prilocaine 
primary 
primary acellular extrinsic fiber cementum 
primary acellular intrinsic fiber cementum 
primary care|emergency care 
primary closure 
primary closure of the surgical site 
primary cone 
primary dentin 
primary dentition 
primary endodontic disease with secondary periodontal involvement 
primary endodontic diseases 
primary endodontic lesion 
primary herpetic gingivostomatitis 
primary incisor 
primary injection 
primary intraradicular infection|initial infection |virgin infection  
primary periodontal diseases 
primary periodontal lesion 
primary root canal infection 
primary teeth|deciduous teeth 
primary wound closure 
primed 
primer 
priming 
primordial cyst 
principal 
principal and oxytalan fibres 
principle of straight line radicular access 
principles of canal filling 
probe 
probe tip 
probed 
probing 
probing defect 
probing depth 
probing depth measurement 
probing depth reduction 
probing examination 
probing force 
problem 
procaine 
procedural accidents 
procedural error 
procedures 
process of alveolar ridge resorption 
process of maxillary zygoma 
processes 
processing 



processing irregularities 
processing water bath 
processing waxes 
proclined 
produce 
production 
productive lesion 
products of bacterial metabolism|bacterial metabolites  
Profile instrument 
profound analgesia 
profound anesthesia  
progenitor cells 
prognosis following surgery 
prognostication 
progressing 
progressive 
progressive periodontal breakdown 
progressive swelling with pus drainage 
progressively spreading swelling 
project 
projecting into 
projection 
projection angle 
prokaryotes 
proliferate 
proliferating pulpitis 
proliferation 
prolonged 
prolonged denture wear 
prolonged healing time|extended healing time 
prominent 
promote healing 
proper 
proper development of a soft tissue flap 
proper reapproximation of the soft tissue flap 
properly 
properly manipulated 
prophylactic materials 
prophylactic measures 
prophylactic paste|dental prophylactic paste 
prophylactic procedures 
prophylactic slurry 
prophylaxis 
prophylaxis agent 
proportional limit 
proprioception 
proprioceptive 
proprioceptive fibres 
proprioceptive neurons 
proprioceptive receptors 
proprioceptors 
propylene glycol 



prostaglandins 
prosthesis 
prosthetic 
prosthetic dental procedures 
prosthetic device 
prosthetic replacement 
prosthetic restorations 
prosthodontic 
prosthodontic polymers 
prosthodontic procedures 
prosthodontic restorations 
prosthodontics 
ProTaper Shaper file 
protease inhibitors 
protect 
protection 
protection against salivary contamination 
protective covering of enamel 
protective cream 
protective dressing 
protective liner 
proteoglycans 
proteolysis 
proteolytic enzymes 
protuberant 
Pro-Ultra endosonic tip 
Pro-Ultra Tip 2 
provision of centric contacts with opposing teeth 
provisional 
provisional composites 
provisional crown|temporary crown 
provisional restoration 
provisionalized 
provoke 
provoke pain 
provoked 
proximal 
proximal bone loss 
proximal box 
proximal boxes 
proximal caries 
proximal contact areas 
proximal contacts 
proximal lesions 
proximal marginal ridge 
proximal surfaces 
proximal view 
proximally angled films 
proximity 
proximity of adjacent teeth 
proxy brush 
pry out 



pseudo Class III malocclusion 
pseudomembranous slough 
pseudopocket 
psychogenic in origin 
psychogenic pain 
pterygoid 
pterygoid plexus 
pterygomandibular raphe 
pull out 
pulp 
pulp abscess 
pulp calcification 
pulp calcifications 
pulp canal 
pulp canal obliteration 
pulp canal system 
pulp cap 
pulp capping agent|capping agent 
pulp capping|direct pulp capping 
pulp cavity 
pulp chamber 
pulp chamber floor|floor of the pulp chamber|pulp floor 
pulp chamber roof 
pulp chamber space 
pulp core 
pulp damage|pulpal damage 
pulp disease 
pulp extirpation|pulpal extirpation 
pulp floor map 
pulp horn 
pulp horns 
pulp injury 
pulp morphology 
pulp necrosis|necrosis of the pulp 
pulp of root canals 
pulp perfusion 
pulp polyp 
pulp preservation 
pulp reaction 
pulp remnants 
pulp response to irritants|pulp response to irritation|pulpal responses to irritation  
pulp revascularization 
pulp sensitivity test 
pulp sensitivity testing 
pulp space 
pulp space anatomy|anatomy of the pulp space 
pulp space configurations 
pulp space obliteration 
pulp space volume 
pulp spaces 
pulp status|pulpal status|status of the pulp 
pulp stones 



pulp stump 
pulp system 
pulp testing 
pulp tissue|pulpal tissue 
pulp treatment 
pulp vessels 
pulp vitality 
pulpal 
pulpal anatomy|pulp anatomy 
pulpal cavity 
pulpal cells 
pulpal degeneration|pulp degeneration 
pulpal diagnosis 
pulpal disease 
pulpal effects 
pulpal exposure|pulp exposure 
pulpal floor 
pulpal inflammatory reaction 
pulpal injury 
pulpal involvement 
pulpal irritation 
pulpal lesions 
pulpal necrosis 
pulpal nerves 
pulpal pain 
pulpal pressure 
pulpal protection 
pulpal reactions 
pulpal remnants 
pulpal symptoms 
pulpal vitality 
pulpal wall 
pulpalgia 
pulpally 
pulpally exposed 
pulpally related 
pulpally related process 
pulpal-periodontal inflammation 
pulp-capping agents 
pulpectomy 
pulpitis|pulpal inflammation  
pulpless 
pulpotomy 
pulpotomy procedure 
pulpotomy site 
pulpotomy treatment 
pulsatile bleeding 
pulsations 
pulse granuloma 
pulse oximeter 
pulse oximetry 
pumice 



pumice pan 
pumice slurry 
punched out ulcers 
punched-out 
punched-out defect 
puncture 
puncturing of a flap 
purchase point 
pure 
pure metals 
purulence 
purulent 
purulent discharge 
purulent exudate 
pus 
pus exudate 
push button-type chuck mechanism 
push-and-pull filing motion 
pushed out 
putty 
putty material 
putty-like consistency 
putty-like mass 
putty-wash system 
pyknosis 
pyogenic granuloma 
Pyrex glass test tube 
QTH light 
quadrant 
quality of the root canal filling 
quartz fiber post 
quartz-tungsten halogen bulb|QTH bulb 
quartz-tungsten-halogen light 
quaternary 
questionable 
questionable status 
quick-setting|fast-setting 
Racellet #3 epinephrine cotton pellets 
Racellet pellet 
racemic epinephrine 
racial pigmentation 
radiate 
radiation dosage|radiation dose 
radicular 
radicular access 
radicular cyst 
radicular dentinal tubules 
radicular dentine 
radicular groove 
radicular perforation 
radicular portion of the pulp 
radicular pulp 



radicular region 
radicular space 
radicular surface 
radiograph 
radiographed 
radiographic analysis 
radiographic apex 
radiographic appearance 
radiographic artifact 
radiographic assessment|radiographic evaluation 
radiographic changes 
radiographic diagnosis 
radiographic evaluations 
radiographic evidence 
radiographic examination 
radiographic features 
radiographic findings 
radiographic grid 
radiographic interpretation 
radiographic measurement accuracy 
radiographic measurements 
radiographic obliteration 
radiographic slice 
radiographic technique 
radiographically 
radiographically malpositioned instrument 
radiography 
radiological assessment 
radiological examination 
radiological failure 
radiological interpretation 
radiological presentation 
radiological success 
radiologically 
radiologically discernible 
radiolucency 
radiolucent 
radiolucent area 
radiolucent lesion 
radiolucent zone 
radionecrosis 
radiopacifier 
radiopacity|radio-opacity 
radiopaque|radio-opaque 
radius of curvature 
Radix Anker post 
Radix Anker wrenches 
rag wheel 
raise 
raised 
rake angle 
Ramfjord teeth 



ramifications 
rampant caries 
ramus 
random burst model 
random burst model of periodontal disease progression 
ranula 
raphe magnus 
rapid healing 
rapidly progressive periodontitis 
rapid-responding A-fibers 
rasping action 
rate 
rate of abrasion 
rate of setting 
ratio 
rat-tooth tweezers 
reach 
reach a diagnosis 
reach final set 
reach maturity 
reacted 
reaction 
reaction of amalgam 
reactionary tertiary dentin|reactionary dentin  
reactive tissue 
readability 
readily removable 
readily visible 
reading 
reamer 
reaming 
reapproximate 
reapproximation 
rear-venting high-speed handpiece 
rear-venting surgical handpieces 
reattach 
reattachment 
rebleaching 
rebleeding 
recalcitrant lesions 
recall 
recall appointment 
recall evaluation 
recall examination 
recall radiograph 
recanaliculization 
recapitulation 
recede 
receded 
receive 
receptive field 
recesses 



recession 
recession defect 
recession of the gingival tissues 
recharge 
recipient site 
reciprocating action|reciprocating motion 
reciprocating and rotating instruments 
reciprocating handpiece|reciprocating type handpiece 
reciprocating instrumentation technique 
reciprocating reamer 
reconstitution 
recontamination 
recontoured 
record 
record base|baseplate|denture record base 
recorrected 
recover 
recovery 
recreation 
recruit 
rectally 
rectangular flap|rectangular flap design 
recurrence 
recurrent 
recurrent aphthous ulceration 
recurrent caries 
recurrent decay 
recurrent infection 
recurrent sinus tract 
recurvatures 
rediscolor 
redness 
redox potential 
reduce 
reduced bone support 
reduced gold alloy 
reduced patency in apical dentinal tubules 
reduction 
reduction of blood supply 
reduction of posterior support 
reduction of pulpal sensitivity 
redundant tissue 
re-erupt spontaneously 
reestablish 
reestablishment 
re-etching 
refer 
referral 
referred 
referred pain to the ear 
refinement of the access cavity 
refinement of the access chamber 



reflect 
reflectance 
reflected 
reflection 
reflection of the flap|reflection of a flap 
reflective force 
reformation 
refractory 
refrigerant 
refrigerant in a spray|refrigerant spray  
regenerated oxidized cellulose|oxidized regenerated cellulose 
regeneration 
regenerative dentistry 
regenerative endodontics 
regenerative membrane procedures 
regenerative procedures 
regenerative techniques 
regenerative therapy 
regenerative treatment 
regime 
region 
regional 
regional anatomy 
regional block anesthesia 
regional lymphadenopathy 
regional numbness 
regress 
regression 
regular review of tooth vitality 
regular-set alginates 
regular-setting 
reinfection 
reinfection through coronal leakage 
reinforced 
reinforcement 
reinforcing agents 
reinforcing filler 
reinjection 
reinstrumentation of the canal 
rejoin 
relapse 
relationship 
relationship of the tooth to adjacent anatomical structures 
relative analgesia 
release 
release incision 
releasing incision 
releasing incision portion 
relief 
relief from pain 
relief of pain 
relieve 



relieve pain 
relieved 
relieving incision 
reline 
remain viable 
remainder of the canal 
remaining natural lifespan 
remineralizable dentine 
remineralization 
remineralize 
remnants 
remnants within the root canal 
remodel 
remodeling 
removable dentures 
removable device 
removable prostheses 
removal 
removal of coronal interferences 
removal of impacted third molars 
removal of overgrown gingival tissues 
removal of tooth structure 
remove 
removed to the level of the cervical neck of the tooth 
renegotiated 
renew 
reobturation 
reoccurrence of discoloration 
repair 
repair bond strength 
repair material 
repair process 
repair-related resorption 
reparative 
reparative dentin 
reparative dentin bridge 
reparative dentistry 
reparative treatment 
repeat treatments 
replaced 
replaced flap 
replaced flap procedure 
replacement 
replacement resorption 
replant 
replantation 
replantation of avulsed primary tooth 
replanted 
replanted tooth 
replica 
replication technique 
repolishing 



repopulation 
reposition 
repositioned tooth 
repositioning 
reprecipitation 
re-preparation 
reprepare 
reproduce 
reproducibility of film 
reproduction 
reproduction of fine detail 
re-root canal treatment procedures|retreatment procedures 
re-root treatment 
resect 
resected 
resected root end 
resected root face 
resected root outline 
resected root outlines 
resected root surface 
resected with a 45-degree bevel angle 
resection 
resection of the root apex 
resection of the root-end 
reserve lines 
reservoir 
reshaping 
residual blood 
residual monomer 
residual periapical cysts 
residual stress 
residue 
resilience 
resilient 
resin cast preparation 
resin cements 
resin composite restoration|composite resin restoration 
resin composite system 
resin composite temporary crowns 
resin composites|resin-based composites  
resin core 
resin crowns 
resin matrix 
resin orthodontic cements 
resin polymer 
resin reinforced zinc oxide-eugenol cement 
resin restorations 
resin sealants 
resin sealers|resin-based sealers 
resin tags|resin extension tags 
resin-based cement 
resin-based materials 



resin-based provisional inlay and onlay materials 
resin-based restorative materials 
resin-based sealants 
resin-bonded  bridges 
resin-bonded fixed partial denture 
resin-dentin bonding region 
resin-modified glass ionomer 
resin-modified glass ionomer cements 
resin-modified glass-ionomer cements|resin-modified glass ionomers 
resin-modified ionomers 
resinous 
resins 
resistance 
resistance form 
resistance to bending 
resistance to indentation 
resistance to torsional fracture 
resistant 
resolution 
resolution of inflammation 
resolve 
resorb 
resorbable 
resorbed 
resorcinol obturation 
resorcinol paste material|resorcinol paste  
resorcinol-formalin 
resorcinol-formalin paste 
resorption 
resorption lacunae 
resorption lesions 
resorption process 
resorptive 
resorptive changes 
resorptive defects 
resorptive lesions 
resorptive pattern 
resorptive process 
respiratory infection 
respond 
response 
responsive 
responsive to sensitivity testing 
responsiveness 
resting form 
restorability 
restorable 
restorable tooth 
restoration 
restoration margin 
restoration of a patient's oral health 
restoration of form 



restoration of the contour of the tooth 
restoration of the coronal portion of the tooth 
restoration removal 
restoration/tooth interface 
restorations to repair tooth damage 
restorations with overhanging margins 
restorative 
restorative composites 
restorative dental materials|dental restorative materials 
restorative dental treatment 
restorative dentistry 
restorative errors 
restorative factors 
restorative failure 
restorative GIC 
restorative management 
restorative margin 
restorative material 
restorative materials 
restorative options 
restorative procedure 
restorative procedures 
restorative protection 
restorative requirements 
restorative resin 
restorative strategy 
restorative technique 
restorative treatment 
restorative treatment plan 
restore 
restore posterior dimension 
restored 
restored with a crown 
restricted opening 
rests 
retain 
retained 
retained roots 
retained with a screw 
retainer 
retard 
retarder 
rete ridges 
retention 
retention form 
retention holes 
retention rate 
retentive 
retentive clamp 
retentive devices 
retentive jaws 
reticuloendothelial system 



retract 
retraction 
retractor 
retreated 
retreatment 
retreatment of unsuccessful treatment 
retreatment techniques 
retrieval 
retrieve 
retro cavity 
retro filling 
retro filling material 
retrofilled 
retrofilling 
retrofilling carrier 
retrofilling instruments 
retrofilling material 
retrofilling material placement 
retro-filling materials 
retrofilling with MTA 
retrograde 
retrograde cavity 
retrograde filling 
retrograde filling depth|depth of the retrograde filling 
retrograde filling material 
retrograde handpiece 
retrograde infection 
retrograde preparation 
retrograde pulpitis 
retro-mirror 
retromolar 
retromolar fossa 
retromolar mucosa 
retromolar triangle 
retropreparation|retro-preparation 
retroprepared 
retruded contact position 
return of functioning nerve fibres 
re-use 
revascularization 
revascularize 
revascularized 
reverse bevel 
reverse funnel 
reverse Townes 
reverse-bevel incision 
reversible 
reversible hydrocolloid 
reversible pulpitis 
review 
review appointment 
review examination radiograph 



revision 
revitalize 
Rhodes back-action chisel 
Rhodes chisel 
rhomboid-shaped 
ribbon-like canals 
ribbon-like type of canal 
ribbon-shaped 
Richwell crown and bridge remover 
ridge 
ridge augmentation 
ridge|oblique ridge 
Riga-Fede ulceration 
rigid 
rigidity 
rim of cytoplasm 
ring 
ringing note 
rinse 
Roane technique 
Robinson soft cup 
rod 
roll the lip inward 
rolled, fibrous 'curtain' of gingiva 
rolled, thickened band of gingiva 
roll-up 
roll-up of the flutes 
rongeur 
roof 
roof of the furcation|furcation roof 
roof of the mouth 
roof of the pulp chamber 
root 
root amputation 
root anatomy 
root apex 
root apices 
root bone loss 
root bulge 
root burial 
root canal 
root canal anatomy 
root canal blockage 
root canal calcifications 
root canal chemomechanical preparation 
root canal dentine 
root canal dressing 
root canal file 
root canal filling 
root canal filling material 
root canal filling points 
root canal filling technique|method of root canal filling 



root canal infection 
root canal instruments 
root canal irrigants 
root canal irrigation 
root canal lumen 
root canal medicament 
root canal microbiota 
root canal morphology 
root canal obturation 
root canal orifice 
root canal orifices|orifices of the root canals|canal orifices 
root canal plugger 
root canal preparation 
root canal preparation and filling 
root canal procedures 
root canal retreatment 
root canal sealer formulation 
root canal sealer|sealer 
root canal shape following preparation 
root canal shaping procedure 
root canal space 
root canal system 
root canal therapy 
root canal treatment 
root canal walls 
root canal-treated   
root caries 
root cementum 
root concavities 
root crack 
root cracking 
root curvature 
root curvatures 
root curves 
root dentin 

root development 
root development fusion line 
root dilacerations 
root displacement 
root elongation 
root eminence 
root eminences 
root end closure 
root end filling 
root end induction 
root end preparation|root end cavity preparation 
root end|root-end 
root extrusion 
root face 
root filled 
root filling 



root filling material 
root filling paste 
root fillings of MTA 
root forcep 
root form 
root fractures 
root furcation 
root fusion 
root grooves 
root growth 
root hypersensitivity 
root identification 
root length 
root length estimation radiograph 
root location 
root morphology 
root outline 
root outlines 
root perforation 
root plane the cementum 
root planing 
root position 
root pulp 
root removal 
root resected 
root resection 
root resection bevel angle 
root resection instruments 
root resorption 
root rigidity 
root separation 
root sheath 
root sheath cells 
root structure 
root stump 
root surface 
root surface instrumentation|RSI 
root surface roughness 
root surface temperature 
root tip 
root tip elevator 
root tip pick 
root trunk 
Root ZX 
root/post ratio 
root-canal walls 
rooted 
root-end cavities 
root-end cavity 
root-end cavity filling|root-end filling 
root-end cavity preparation 
root-end cavity preparation during apical surgery 



root-end cavity walls 
root-end closure 
root-end filling material 
root-end filling/finishing instruments 
root-end preparation 
root-end preparation and filling 
root-end preparation instruments 
root-end preparation tips 
root-end procedures 
root-end resections 
root-end surgery 
root-end surgical endodontic procedure 
root-filled teeth 
root-fractured tooth 
root-surface caries 
root-tip pick 
root-treated 
rope wax 
rose head bur 
rosin 
rotary file 
rotary GTs 
rotary handpiece 
rotary instrument 
rotary instrument systems 
rotary nickel-titanium files 
rotary nickel-titanium instrumentation 
rotary NiTi file 
rotary NiTi handpiece 
rotary NiTi instrumentation technique 
rotary NiTi instruments|rotary NiTi root canal instruments|rotary nickel-titanium instruments 
rotary NiTi systems 
rotary preparation 
rotary root canal instrument systems 
rotate 
rotated 
rotating 
rotating condenser|engine-driven rotating compactor  
rotating file 
rotating finishing instruments 
rotating polishing instruments 
rotating soft brush 
rotational and lever types of motions 
rotational force 
rouge 
rough 
rough alloy surface 
rough bony areas 
rough endoplasmic reticulum 
roughened 
rough-grooved 
roughness 



round 
round bur 
round carbide 
round carbide bur 
round rotary burs 
round swan neck bur 
rounded 
rounded cutting surfaces 
round-ended bur 
routine 
routine anesthetic technique 
routine endodontic techniques 
rubber abrasive points 
rubber band 
rubber base materials 
rubber bungs 
rubber cup|rubber prophylaxis cup 
rubber dam 
rubber dam application|application of rubber dam 
rubber dam clamp 
rubber dam drain 
rubber dam frame 
rubber dam isolation 
rubber dam leakage 
rubber dam margin 
rubber dam placement 
rubber dam punch 
rubber dam retainers 
rubber points 
rubber polishing wheel 
rubber prophy cup|prophy cup  
rubber stopper 
rubber stops 
rubber washers 
rubber wheels with impregnated abrasives 
rubbery 
Ruddle post removal kit 
Ruddle post removal system 
rugae folds|rugae 
run 
run in reverse 
running stitch with or without locking 
rupture 
ruptured vessel 
Rushton hyaline bodies 
Russell bodies 
saccharides 
saddle 
safe-ended 
safe-ended access bur 
safety pin wire 
saline 



saline wet gauze compression 
saline-moistened sponge 
saline-soaked 
saliva 
saliva contamination 
saliva ejector 
saliva tip 
salivary buffering capacity 
salivary contamination|salivary infection 
salivary ducts 
salivary flow 
salivary flow rate 
salivary gland hypoplasia 
salivary glands 
salivary glycoproteins 
salivary pellicle 
salivary production 
salivary stones 
salvage 
sampling method 
sand disks 
sandblasted 
sandpaper disk 
sandwich technique 
sandy 
sapphire glass retro mirror 
satisfactory 
saturated with warm salt solution 
saveable 
scaffold 
scale 
scaler 
scaler tip 
scaling 
scaling instruments 
scaling tips|periodontal scaling tips 
scallop 
scalloped flap 
scalloped horizontal incision|Ochsenbein Luebke incision 
scalloped incision 
scalloping 
scalloping of the lateral borders of the tongue 
scalpel 
scalpel biopsy 
scalpel blade 
scalpel handle 
scanning electron micrograph 
scanning electron microscopic studies 
scanning electron microscopy 
scant tissue remnants 
scar formation 
scarring 



scattered 
Schilder technique 
Schiller iodine solution 
schizodontia 
Schwann cells 
sclerosed 
sclerosing agent 
sclerosis 
sclerotic 
sclerotic bone 
sclerotic dentin 
sclerotic lesion 
sclerotic zone 
score 
scrape 
scraping action| 
scratches 
scratching 
screw posts 
screw type post|screw-in type post 
screw wedges 
screwed 
screw-retained crown 
screw-type implant 
screw-type post 
scrub 
seal 
seal at the cervical margin 
seal of silver point root canal fillings 
sealability 
sealant 
sealant material 
sealants polymerized by visible light 
sealed 
sealed dam 
sealed off 
sealer ‘puffs’ 
sealer coating of the cone 
sealer thickness 
sealing ability 
sealing material 
sealing properties 
sealing qualities 
seared off 
seat 
seat of the preparation 
seated 
seating 
seat-type preparation 
second division block 
second law of orifice location 
second peak effect 



second premolar root canal 
secondary 
secondary caries 
secondary cellular intrinsic fiber cementum 
secondary cellular mixed fiber cementum 
secondary cementum 
secondary dentine 
secondary dentinogenesis 
secondary endodontic involvement 
secondary intraradicular infection 
secondary periodontal involvement 
secondary root canal infection 
second-order 
secreting cells 
secretion 
secretory organ 
secretory products 
section 
section off 
sectional injection technique 
sectional obturation 
sectional silver cone technique 
sectional silver points 
sectioned large endodontic file 
sectioning of the tooth 
sectioning of tooth structure 
sectioning techniques 
secure a biopsy for histological examination 
sedate 
sedation 
sedative action 
sedative agent 
sedative system|sedation system 
sedatives|sedative drugs 
seeded|doped 
seep 
seepage 
segment 
segmental rehabilitation 
Seldin retractor 
selective 
selective anesthesia|selective anaesthesia 
selective local anaesthesia 
selectively 
self limiting 
self-adhesive 
self-adhesive resin cement 
self-applied 
self-cure 
self-cured 
self-cured composite core materials 
self-curing 



self-curing system 
self-etching acidic monomer primers 
self-etching primer 
self-etching|self-etch 
self-inflicted trauma 
self-performed oral hygiene 
self-performed plaque control 
self-retentive 
self-tapping remover 
self-threading 
semi-adjustable articulator 
semigloss 
semilumar supraperiosteal incision 
semilunar flap 
semilunar incision 
semipermanent restoration 
semisolid 
sensation 
sensitive 
sensitive to biting pressure 
sensitivity 
sensitivity reaction 
sensitivity response 
sensitivity test 
sensitivity testing 
sensitization 
sensitized 
sensory cortex 
sensory deficit 
sensory elements 
sensory fibers 
sensory impulses 
sensory innervation 
sensory nerve fibers 
sensory nerve transmission 
sensory nerves 
sensory nucleus 
separability of the segments 
separate 
separated 
separated instrument 
separating medium 
separation 
separator 
series 
serious 
serous exudate 
serous fluid 
serous pulpitis 
serum exudate 
service life 
set 



set cement 
set gypsum particles 
set material 
setting 
setting ability 
setting expansion 
setting reaction 
setting reaction of the material 
setting retardant 
setting time 
sever 
severance 
severe 
severe clenching habit 
severe loss of inter-ridge distance 
severe pain 
severe undercuts 
severed 
severely 
severely angled resection 
severely curved 
severely divergent roots 
severely inflamed 
severely luxated teeth 
severely tilted relative to the root 
severence 
severity 
sextant 
S-File 
shade 
shade guide 
shade mismatch 
shade tab 
shadowing 
shaft 
shallow-bevel angle root resection 
shank 
shape 
shape memory effect 
shaped 
shaping 
sharp bony edges 
sharp dissection 
sharp pain 
sharp sensation 
sharp tooth 
Sharpey's fibers 
Sharpey's fibre attachment 
shattered crown 
shave away|shave 
shear 
shear forces 



shear strength 
shear stress 
shearing trauma of the class II division 2 overbite 
sheath 
sheet 
shell 
shell blaster 
shell blasting 
shell teeth 
shield 
shift 
Shore A durometer 
Shore A hardness 
short of  
short roots 
short-acting 
shortly after completion of root formation 
short-rooted 
short-term 
short-term intracanal dressing 
shoulder 
shoulders of the root surface 
shrink 
shrinkage 
shrinkage associated with stacked ceramics 
shrinkage clefts 
shunted 
shunting system|shunts 
sialadenitis 
sialoliths 
sibilant speech 
sickle scalers 
side 
side canals 
side-cutting forceps 
side-cutting roungeur 
signaling molecules 
significant 
significant bleeding 
signs and symptoms 
signs of destructive periodontitis 
silane 
silane coupling agent 
silane fluoride varnish 
silane hydrogens 
silanization 
silent 
silex 
silex-tin oxide 
silica glass 
silica-based ceramic 
silicate 



silicate cements 
silicate powder 
siliceous 
silicon carbide 
silicone elastomers 
silicone grease 
silicone impression 
silicone impression material 
silicone stop 
silicone stop dispenser 
silicone-based polymers 
silicone-based sealer 
silicon-organic 
silk sutures 
silux 
silver alloys 
silver nitrate 
silver point forceps 
silver point removal 
silver point root fillings 
silver point technique 
silver points|silver cones  
simple continuous suture 
simple crestal envelope 
simple excision technique 
simple interrupted suture 
single 0.02 taper gutta-percha cone 
single cone filling 
single interrupted method 
single-cone, matched root filling 
single-hole punch 
single-paste composites 
single-paste visible light-activated composite 
single-rooted 
single-row brush wheel 
single-spill|single mix 
single-strand sutures 
single-tufted 
single-visit endodontics|one-step endodontics|one-appointment endodontics 
sinter 
sintering 
sintering temperature 
sinus 
sinus floor 
sinus membrane perforation 
sinus perforations 
sinus tract 
sinus tract exploration 
sinus tract stoma 
sinusitis 
site 
sites of deep pockets 



sites of recession 
sites with dehiscences 
size 
size 20/0.02 taper file 
size of an abrasive particle 
size of radiolucency 
size of the restoration 
size verification device 
skeletal asymmetry 
skeletal disease 
skin tags 
skin tone 
slide viewer 
slight apical tension 
slight increase in width of lamina dura 
slight rotational action 
slightly undercut 
sling suture 
sling suture technique 
slip 
slip off 
slippage 
slit 
SLOB procedure 
SLOB rule 
slots 
slough off 
sloughing 
sloughing of the papillae 
slow handpiece 
slow healing 
slow injection 
slow, peripheral supraperiosteal infiltration into the submucosa 
slow-conducting 
slowly progressive caries 
slow-speed handpiece 
slow-speed latch-type bur 
slow-speed round burr 
sludge 
slurry water 
slurry|slurries  
small 
small ball-ended burnishers 
small diameter round-headed bur 
small endodontic spoon curette 
small file 
small NiTi rotary instrument 
small root tip 
small venule 
small, curved surgical scissors 
small-tipped forceps 
SmartSeal system 



smear layer 
smear layer removal|removal of the smear layer 
smear plugs 
smokers' toothpastes and tooth powders 
smooth tapering canal shape 
smooth|smoothen 
smoothing 
smooth-surface caries 
snug fit 
soaked 
soaking 
soaking types of denture cleansers 
socket 
socket bleeding 
socket preparation 
socket-retained periodontal fibres 
sodium alginate 
sodium bicarbonate 
sodium borate 
sodium carboxymethyl cellulose 
sodium chloride 
sodium fluoride 
sodium fluoride solution 
sodium hydroxyperborate 
sodium hypochlorite accident 
sodium hypochlorite|sodium hypochlorite solution|sodium hypochlorite irrigant 
sodium metaborate 
sodium metaphosphate 
sodium monofluorophosphate 
sodium perborate 
sodium phosphate 
sodium stannate 
Soflex disc 
soft 
soft acrylic splint 
soft caries 
soft liners|denture soft liners 
soft palate 
soft paste 
soft tissue 
soft tissue attachment 
soft tissue biopsy 
soft tissue bleeders 
soft tissue bleeding 
soft tissue changes 
soft tissue closure 
soft tissue conditioner 
soft tissue damage 
soft tissue defects 
soft tissue enlargement 
soft tissue fenestrations 
soft tissue flap 



soft tissue incision 
soft tissue ledge 
soft tissue lesions 
soft tissue located lingual to the root 
soft tissue manipulation 
soft tissue pearls 
soft tissue procedures 
soft tissue rebound 
soft tissue reflection 
soft tissue relining material 
soft tissue shadows 
soft tissue surrounding the root 
soft tissue swelling 
soft tissue trauma 
soft vinyl mouth guards 
soft-bristled 
soften 
softened 
softening agent 
softness 
soft-tissue healing 
sol 
solder composition 
soldered alloys 
soldering 
solders 
solidification 
solidify 
solids 
solid-solution hardening 
solidus 
solidus temperature 
solitary 
solitary median maxillary central incisor syndrome 
solubility 
solution 
solvent techniques 
solvent-softened custom cone 
solvent-softened gutta-percha 
sonic handpieces 
sonic instrument 
sonic preparation 
sonic root-end preparation 
sonic scaler 
sonic tips 
sonic unit 
sorbed 
sorbent tissue 
sorbitol 
sore 
soreness 
sorption-mediated expansion 



sound 
sound bone 
sound cementum 
sound coronal tooth structure 
sound execution of surgery 
sounding 
sounding technique 
sounding to bone 
soupy texture 
space 
space maintainer 
spanner 
spasm 
spatial relationship 
spatula 
spatulate 
spatulation 
spatulation time 
special endodontic tip 
special tests 
special titanium-based alloys 
specialist practitioners 
specialized instruments 
specialized ultrasonic tips 
specially designed 
species of bacteria 
specific 
specific tooth 
speech disorders 
speech impediment 
speed-reducing handpiece 
speed-reduction handpiece with high torque 
Spencer Wells artery forceps 
spherical 
spherical amalgam 
spicules 
spider naevi 
spinal dorsal horns 
spinel 
spinel-based ceramics 
spiral filler 
spiral root canal filler 
spirals 
spirochetes 
spitoon 
splint 
splint therapy 
splinted abutment 
splinted crowns 
splinter forceps 
splinting 
splinting method 



split 
split dam 
split flap 
split thickness graft 
split tooth 
split-dam technique 
split-thickness flap 
sponge applicator 
spongy in texture 
spontaneous 
spontaneous intermittent bouts of aching pain 
spontaneously 
spoon excavator 
sprains 
spray 
spray refrigerant 
spread 
spreader 
spreader penetration 
spring-loaded clip 
spring-loaded system 
sprue 
sprue base 
sprue hole 
sprues 
spruing 
spruing the pattern 
spur 
squamous cell carcinoma 
squatty 
stabbing 
stabellite resin 
stability 
stable 
stable dimensionally 
stacking 
stage 
stages of plaque accumulation 
staging platform 
stagnated 
stain 
stained 
staining 
staining factors 
staining solution 
stainless steel files with a triangular cross-sectional design 
stainless steel hand instruments 
stainless steel instruments 
stainless steel orthodontic band 
stainless-steel crown 
stain-removing toothpaste 
standard 



standard 0.02 taper file 
standard interrupted suture technique 
standardized 
standardized lesser tapered files 
standardized preparation 
stannous fluoride 
stannous fluoride products 
staphylococci 
stasis 
state of the dentition 
state of tranquility 
static 
static mixing tip 
status 
status of the root canal system 
steam autoclave 
steel post 
steep-bevel angle root resection 
Steiglitz forceps 
stem cells 
stem progenitor cells 
step back 
step-back 
step-back apical preparation 
step-back preparation 
step-back technique|step-back preparation technique|step-back approach 
step-down technique 
stepping back 
stepwise excavation 
step-wise excavation of caries 
stereolithography 
sterile 
sterile gauze for soft tissue compression 
sterile saline 
sterile water 
sterilizable 
sterilization 
sterilization unit 
sterilize 
sterilized 
sterilizing substances 
steroid-containing dressing 
Stevens-Johnson syndrome 
stick 
sticky 
sticky wax 
Stieglitz forceps 
stiff post 
stiff-bristled 
stiffness 
Stillman's cleft 
stimulate pulp repair 



stimulation 
stimuli 
stippling 
stoma|parulis 
stomatitis 
stone 
stone die 
stone model 
stop 
stopping 
straight bone curette 
straight curette 
straight elevator|straight dental elevator 
straight facial exposures 
straight facial projection 
straight facial view 
straight fissure bur 
straight handpiece 
straight line approach 
straight line path 
straighten 
straight-handled micropluggers 
straight-line access 
straight-line access preparation 
straight-line radicular access 
strain 
strained polymer network 
strain-time curve 
strangulation 
stratified squamous epithelium 
streak 
stream of air 
strength 
strengthen 
streptococci 
stress 
stress distribution to the alveolar bone 
stresses 
stress-related factors 
stress-strain curve 
string 
stringy 
strip crowns 
stripping 
stripping perforation|strip perforation 
stripping|interproximal stripping|stripping of interproximal enamel 
strips of alumina 
strips of rubber dam 
stroke 
stroma 
strong 
strong bone-implant bond 



strongly cytotoxic 
strontium 
strontium aluminum fluorosilicate glass 
Stropko irrigator 
Stropko irrigator/drier device 
Stropko-style irrigator 
structurally 
structure 
structureless 
study casts 
study model 
stump 
subareolar root fracture 
subclavian vein 
subcondylar fracture 
subconjunctival 
subcutaneously 
subepithelial connective tissue graft 
subgingival 
subgingival biofilm 
subgingival calculus 
subgingival calculus deposits 
subgingival caries 
subgingival debridement 
subgingival extension 
subgingival flora 
subgingival fracture 
subgingival instrumentation 
subgingival plaque 
subgingival plaque bacteria 
subgingival RSI 
subgingival scaling 
subgingivally 
subjacent to 
subjective examination 
subjective findings 
subjective symptoms 
sublingual 
sublingual haematoma 
sublingually 
subluxate 
subluxated 
subluxation 
subluxation injury 
submandibular 
submandibular area 
submandibular fossae 
submandibular gland ducts 
submandibular salivary glands 
submandibular space 
submarginal curved flap 
submarginal flap|submarginal flap design 



submarginal rectangular flap 
submental 
submental region 
submental space swelling 
submicron filler particles 
submucosa layer 
submucosal 
submucosal fibrosis 
submucous cuts 
subnucleus caudalis 
subodontoblast area|subodontoblast region 
subodontoblastic capillary plexus 
subodontoblastic cells 
subodontoblastic plexus of Raschkow 
subodontoblastic region 
subodontoblastic zone 
sub-optimal 
suboptimal root fillings 
subperiostally 
subperiosteal abscess formation 
subperiosteal implants 
subperiosteal tunneling 
subsequent 
subside 
substance P 
substantivity 
substrate 
substrate alloys 
substructure 
subsulcular 
subtle changes in the colour of the dentine 
succedaneous  
success rates of repeat surgery 
successful 
successional tooth 
suction 
suction device 
suction off 
suction tip 
suction trap 
sulcular area of the tooth 
sulcular bleeding 
sulcular depth 
sulcular envelope 
sulcular epithelium|sulcular epithelia 
sulcular flap design 
sulcular incision 
sulcus 
sulcus depth|depth of the gingival sulcus 
sulfur granules 
sulpha preparations|sulpha drugs 
sulphathiazole 



Super EBA retrograde filling 
Super EBA|Super-Ethoxy Benzoic Acid 
superelasticity 
superficial debris 
superficial dentine 
superficial infected dentine 
superficial to 
superficial tooth substance 
superflexible 
superfloss 
superimposed 
superimposed structures 
superimposition 
superimposition of periodontal disease 
superior 
superior aspect 
superior cervical ganglion 
superior displacement of the crown 
superior posterior alveolar artery 
superior surface 
superiorly 
supernumerary 
supernumerary teeth|supernumeraries 
supplemental 
supplemental injection 
supplemental roots 
supplemental tooth 
supply 
support 
support for the tooth 
supporting bone 
supporting periodontium 
supporting roots 
supporting structures 
supporting supraperiosteal vasculature 
supporting tissues 
supportive function 
suppress 
suppurating 
suppurating primary endodontic lesion 
suppuration 
suppuration process 
suppurative apical periodontitis 
suprabony pockets 
supracrestal 
supragingival 
supragingival calculus 
supragingival plaque 
supragingival scaling 
supraocclusion 
supraperiosteal 
supraperiosteally 



surface 
surface breakdown 
surface contour 
surface cracking|crazing  
surface cracks 
surface discolorations 
surface disinfectants 
surface epithelium 
surface epithelization 
surface finish 
surface finishing with an ultra-fine diamond 
surface hardness 
surface lesion 
surface of the root 
surface oxide layer 
surface oxides 
surface resorption 
surface roughness 
surface tension 
surface treatment 
surface-active agent 
surgeon 
surgeon's knot 
surgeries involving posterior teeth 
surgery 
surgery kit 
surgery procedure 
surgery setup 
surgery site 
surgical 
surgical access 
surgical accessibility 
surgical approach 
surgical area 
surgical aspirator 
surgical blade 
surgical crown lengthening 
surgical crown lengthening procedure 
surgical dressing 
surgical drill 
surgical endodontic treatment 
surgical endodontics 
surgical entry 
surgical excision 
surgical extraction 
surgical failure 
surgical field 
surgical flap procedures 
surgical gut (collagen) 
surgical haemostat 
surgical healing 
surgical high-speed handpiece 



surgical instrumentation 
surgical intervention 
surgical kit 
surgical length round and tapered fissure burs 
surgical management 
surgical microscope 
surgical pack 
surgical periodontal procedures 
surgical plan 
surgical procedure 
surgical retreatment 
surgical scissors 
surgical site 
surgical suction tip 
surgical technique 
surgical template 
surgical time 
surgical treatment 
surgical wound 
surgical-length round burs 
surgically assisted eruption 
surgically made 
surrounding anatomy 
survey 
survival 
susceptible to pain 
suspend 
suspension 
suspensory 
suspensory apparatus 
sustained 
suture 
suture holder 
suture knots 
suture line 
suture materials 
suture memory 
suture placement 
suture removal 
suture scissors 
suture technique 
sutured in position 
sutured tissue 
sutures 
suturing 
suturing of a laceration 
suturing technique 
suxamethonium apnoea 
swab 
swan-necked tungsten carbide LN burs 
swell 
swelling 



swelling of the lips and cheeks 
swish 
swollen 
swollen face 
Sword post puller 
SybronEndo M4 Safety handpiece 
sympathetic innervation 
sympathetics 
symptomatic 
symptomatic treatment 
symptom-free 
symptomless 
synapse 
syncytium 
syneresis 
synergistic species 
synthetic 
synthetic apparatus 
syringe 
syringe of 10 mL capacity 
syringe of gutta-percha 
syringe-tray technique 
system 
System B heat source for warm condensation of gutta-percha 
System B plugger 
System B-type heated spreader 
systematic toothbrushing technique 
systemic 
systemic antibiotics 
systemic disorder 
systemic drugs 
systemic effects 
systemic manifestations 
systemic medical problems 
systemic signs 
T cingulum 
T lymphocytes|T cells 
tackiness 
tacky 
tactile 
tactile sense 
tactilely 
tag 
tags 
take 
take a digital impression 
taken from different angles 
talon cusp 
tamped 
tantalum 
tap 
tap off the crown 



taper 
taper rotary file 
taper variation 
tapered 
tapered abutment 
tapered canal preparation 
tapered passively retained posts 
tapered post preparation 
tapered-wire broach 
tapering 
tapering canal preparation 
tapering canals 
tapering constriction 
tapering diamond bur 
tapering facial form 
tapering form 
tapering preparation 
tarnish 
tartar 
taurodontism 
tear 
tear out the stitches 
tear strength 
tear-drop lateral radiolucency 
tear-drop shaped|teardrop shaped 
tearing 
teased out 
technically deficient 
technician 
technique of root-end resection 
teeth 
teeth and gum relationships 
teeth at risk for sinus exposure 
teeth in line of a jaw fracture 
teeth restored without crown coverage 
teeth that have suffered a severe luxation injury 
teeth that serve as abutments for bridge retainers 
teeth with closed apices 
teeth with deep caries 
teeth with deep carious lesions 
teeth with existing fixed restorations 
teeth with serious infection 
teeth with severe anatomical anomalies 
teeth with varying amounts of remaining tooth structure 
teeth with vital pulps|vital teeth 
teeth without crown coverage 
Teflon scalers 
telescope 
Telfa pads 
temporary 
temporary acrylic crown 
temporary aluminum alloy crown 



temporary cements 
temporary dressing 
temporary filling 
temporary filling material 
temporary inlays 
temporary polymer crowns 
temporary resin cements 
temporary restoration 
temporization 
temporize 
temporomandibular apparatus 
temporomandibular disorder pain 
temporomandibular dysfunction 
temporomandibular joint 
temporomandibular joint disorders 
temporomandibular joint dysfunction 
temporomandibular joint dysfunction syndrome 
temporomandibular joint symptoms 
temporomandibular joint syndrome 
tendency to over-erupt 
tender 
tender to bite 
tender to biting 
tender to chewing 
tender to lateral pressure 
tenderness 
tenderness on biting 
tenderness to bite 
tenderness to biting 
tenderness to percussion 
tenotomy scissors 
tense 
tensile forces 
tensile strength 
tensile stress 
tension 
tension-free 
tension-free repositioning 
tentative diagnosis 
terminal axons 
terminate 
terminating fibers 
termination of the preparation 
terminus 
terra alba 
tertiary ‘irritation’ dentine 
tertiary dentin|tertiary dentine 
tertiary dentine deposition|formation of tertiary dentine 
tertiary dentinogenesis 
test 
test cavity 
test cavity preparation 



testing 
tetracalcium aluminoferrite 
tetracycline 
tetracycline stains 
tetrafluoroethane 
tetrapotassium pyrophosphate 
tetrasodium pyrophosphate 
thalamic nuclei 
thalamus 
therapeutic agents 
therapeutic base 
therapeutics 
therapy 
Thermafil 
Thermafil carrier 
Thermafil obturators 
Thermafil Post Space bur 
Thermafil root filling|Thermafil system 
thermal 
thermal changes 
thermal coefficient of expansion and contraction 
thermal conductivity 
thermal dimensional change 
thermal expansion 
thermal insulating base 
thermal insulation 
thermal nitridation 
thermal protection 
thermal sensitivity 
thermal shock 
thermal stresses 
thermal test 
ThermaPrep Plus oven 
thermatic condensation  
thermistor 
thermocatalytic technique|thermocatalytic approach  
thermocompaction 
thermocouples 
thermocycling 
thermomechanical compaction 
thermomechanical compaction of gutta-percha 
thermomechanically 
thermoplastic 
thermoplastic delivery systems 
thermoplasticize 
thermoplasticized 
thermoplasticized gutta-percha device|thermoplasticized gutta-percha system 
thermoplasticized injectable gutta-percha delivery device 
thermoplasticized injectable gutta-percha system 
thermoplasticized injected gutta-percha device 
thermoplasticized injection 
thermoplasticizing device 



thermoplastidzed injectable gutta-percha 
thermostatically controlled 
thermostatically heated plugger 
thick cortical plate 
thickening 
thickening agent 
thickness 
thin 
thin alveolar bone plate 
thin cortex 
thin labial alveolar plate 
thinned 
thinness 
thinning of the enamel 
thin-walled 
thin-walled roots 
thin-walled vessels 
third 
third law of orifice location 
third molar removal 
third molar surgery 
third-order 
thixotropic 
thixotropic gel 
thorough debridement of the root canal system 
thorough radiographic analysis 
thoroughly cleaned 
threaded 
threaded post 
threaded screw posts 
three-corner flap|triangular flap|triangular flap design 
three-dimensional image 
three-dimensional tomographic radiography 
three-quarter crown 
three-rooted 
three-step bonding system 
three-unit bridge 
three-walled defects 
three-walled osseous defects 
threshold 
throat pack 
throbbing 
throbbing pain 
thrombi 
thrombosis 
thromboxanes 
through the occlusal surface 
through-and-through fracture 
throughout the length of 
throughout the mouth 
thrush 
thymol 



tight at the end-point of the canal preparation 
tight junctions 
tightly jammed-in 
tilted 
tilted teeth 
tin foil 
tin organic ester suspension 
tin oxide 
tincture of alcohol 
tine 
tin-fluorophosphate complex 
tingling sensation 
tinted 
tip 
tip angle 
tip diameter 
tip of the tongue 
tip size 
tipped 
tipping 
tipping movement 
tipping of teeth 
tissue anaesthesia 
tissue argyria 
tissue autolysis 
tissue breakdown products 
tissue changes 
tissue collar|collar of tissue 
tissue damage 
tissue debris 
tissue disintegration byproducts 
tissue elements 
tissue engineering 
tissue enlargement 
tissue fixatives 
tissue flap design|design of the tissue flap 
tissue flap dislodgement 
tissue flaps 
tissue fluid 
tissue forceps 
tissue haemostasis 
tissue handling 
tissue healing process 
tissue injury 
tissue lacerations 
tissue pressure 
tissue reaction 
tissue reactions 
tissue reflection 
tissue regeneration 
tissue regenerative materials 
tissue regrowth 



tissue remnants 
tissue remodelling 
tissue response 
tissue scissors 
tissue side of the denture 
tissue solvent properties 
tissue swelling 
tissue thickness 
tissue toxicity 
tissue trauma 
tissue-bearing surface 
tissue-culture medium 
tissue-dissolving properties 
tissue-level implant 
tissues at the depth of the vestibule 
tissues supporting the teeth 
tissues that are not supported by underlying bone 
tissue-specific 
tissue-supportive collagen fibres 
tissue-tooth interface 
titanium alloy 
titanium alloy implants 
titanium dioxide 
titanium nitride layer 
titanium-aluminum-vanadium alloy 
titanium-based alloys 
titanium-based implants 
to a level apical to the cervix 
to the bone 
to the distal 
to the full working length 
to the labial 
to the level of the coronal end of the beveled root 
to the lingual 
toilet of the cavity 
tolonium chloride|toluidine chloride 
tongue pressure 
tongue retractor 
tongue side of a mandibular denture 
tongue side of a maxillary base 
tongue thrusting 
tongue-tie 
tonsillectomy 
tooth 
tooth abrasion 
tooth anatomy 
tooth and bone interface 
tooth buds 
tooth chips 
tooth damage 
tooth delivery 
tooth development 



tooth discolouration 
tooth displacement 
tooth extraction 
tooth fracture 
tooth fractures during extraction 
tooth fragment 
tooth germ 
tooth group 
tooth hypersensitivity 
tooth isolation 
tooth lesions of significant size 
tooth loss 
tooth luxation 
tooth margin 
tooth maturation|maturation 
tooth mobility 
tooth movement 
tooth pain 
tooth position 
tooth preparation 
tooth reduction 
tooth resection 
tooth resorption 
tooth restorability 
Tooth Restorability Index 
tooth retention 
tooth rigidity 
tooth root 
tooth sectioning 
tooth sensitivity 
tooth size 
tooth sleuth 
tooth socket 
tooth stability 
tooth structure 
tooth structure loss 
tooth substance 
tooth substance opposing porcelain 
tooth support 
tooth surface 
tooth surface loss 
tooth tissue 
tooth tissue reduction 
tooth type 
tooth wear 
tooth which has ‘tipped’ into an extraction space 
tooth with an extensively calcified canal 
tooth/restoration interface 
toothache-like symptoms 
tooth-bone interface 
toothbrush 
toothbrush abrasion 



toothbrush access 
toothbrush bristles 
toothbrush trauma 
toothbrushing forces 
toothbrushing technique 
toothbrushing|brushing |tooth-brushing 
tooth-colored 
tooth-colored materials 
tooth-coloured cores 
tooth-dam interface|dam-tooth interface  
toothpaste 
tooth-restoration contact 
tooth-shaped abutments 
tooth-to-tooth contact|tooth-tooth contact 
topical 
topical anesthetic 
topical application of an antibiotic 
topical application of fluoride 
topical fluoride application 
topical hypersensitivity reaction 
topically 
tori 
torn 
torque 
torsional failure 
torsional fatigue 
torsional forces 
torsional limit 
torsional resistance 
tortuous path 
torus 
total necrosis 
total-etch 
total-etch technique 
touch 
touch-up anesthesia 
toughness 
toward 
toward the occlusal 
towards the apex 
towards the buccal 
towards the palatal 
toxic effects 
toxicity 
toxicity/efficacy ratio 
trabecular bone 
trabecular pattern 
trabeculation 
tracking groove 
tracking instrument 
tract 
traction sutures 



traditional 
tranexamic acid mouthwash 
transantral approach 
transduce 
transduction of occlusal force to bone 
transect 
transection 
transfer 
transient 
transient apical breakdown 
transient bacteremia 
transilluminated 
transilluminated light 
transillumination 
transitional 
transitory 
translucency 
translucent 
transmetal bur 
transmission 
transmission electron micrograph 
transmission electron microscopy 
transosseous 
transosseous implants 
transparency 
transplanted 
transport medium 
transported canals 
trans-septal 
transudation 
transverse cut 
transverse fracture 
transverse root fracture 
transverse strength 
transverse-to-oblique fractures 
trapezoidal flap 
trapped 
trauma 
trauma at the gingival crevice 
trauma from occlusion 
trauma to the teeth 
trauma-induced damage 
traumatic 
traumatic bone cyst 
traumatic dental injuries 
traumatic dental injury 
traumatic incident 
traumatic incisor relationships 
traumatic injury 
traumatic occlusal forces 
traumatic occlusion 
traumatic overbite 



traumatic pulpitis 
traumatic tooth injuries 
traumatically exposed pulp 
traumatize 
traumatized 
traumatized pulp 
traumatized tooth 
traverse 
tray 
tray material 
treat 
treated 
treated by endodontic therapy 
treatment 
treatment failure 
treatment materials 
treatment modality 
treatment of cracked teeth 
treatment options 
treatment plan 
treatment procedures 
treatment regimen 
treatment requirements 
treatment-resistant 
trepan bur|trephine bur 
trephination 
trephine 
trephine drills|trepans 
trial fit 
trial fitting 
trial packing 
triamcinolone 
triangular submarginal flap design 
triazolam 
tricalcium aluminate 
tricalcium oxide 
tricalcium phosphate 
tricalcium silicate 
trichloroethanol 
trichloroethylene 
triclosan 
tricresol 
tri-cured 
tricyclic antidepressants 
triethyleneglycol dimethacrylate|TEG-DMA 
trifurcation 
trifurcation area 
trigeminal ganglion 
trigeminal neuralgia 
trigeminal neuritis 
trigeminal nuclear complex 
trigeminal nucleus 



trigeminal system 
trigger mechanism 
triiodomethane 
trim 
trim away 
trim off 
trimming of the flap 
tripoli 
trismus 
triturated 
trituration 
trituration time 
trochlear nerve 
trough 
troughing 
true apex 
true combined disease 
true combined endo-perio diseases 
true combined lesions 
true combined perio-endo lesion 
trunk of the root 
try-in 
try-in pastes 
tube 
tube device 
tubercle 
tubercular 
tuberculate 
tuberculated premolar 
tuberosities 
tuberosity 
tuberosity hypertrophy 
tuberosity region 
tuberous sclerosis 
tube-shift 
tubular 
tubular lumen 
tubular penetration 
tubular sclerosis 
tubular wall 
tubule fluid 
tubules of dentin|tubules |dentinal tubules|dentin tubules 
tuft of bristles 
tufts 
tug-back|tugback 
tumor necrosis factors 
tumorlike growths 
tumorous growth 
tungsten carbide bur|tungsten-carbide bur|carbide bur 
tunnel 
tunnel defects 
tunnel preparation 



tunneled 
turnover 
turn-pull filing 
tweezers 
twiddling motion 
twist 
twisted file 
Twisted Files|TF 
twisting moment 
twisting motions 
two paste system 
two-dimensional radiograph 
two-paste composites 
two-paste system 
two-rooted 
two-surface inlay restorations 
two-walled defects 
two-walled osseous defects 
Type I canal configuration 
Type I canal form 
Type I configuration 
Type I root canal 
Type II canal configuration 
Type II gold casting 
Type IV canal form 
type of tissue flap 
types of canal configuration 
Tzanck cells 
UDMA-based sealer 
ulcerated 
ulcerated epithelial pocket wall 
ulceration 
ultimate strength 
ultrafine diamond 
ultrafine diamond bur 
ultrafine grit diamond bur 
ultrasonic agitation 
ultrasonic amalgam condensers 
ultrasonic compaction 
ultrasonic device 
ultrasonic equipment 
ultrasonic file 
ultrasonic handpiece 
ultrasonic instrument 
ultrasonic irrigation 
ultrasonic method 
ultrasonic micro-tip 
ultrasonic Piezon unit 
ultrasonic retropreparation 
ultrasonic root-end preparation 
ultrasonic root-end preparation instruments 
ultrasonic scaler 



ultrasonic scaler tip 
ultrasonic scaling 
ultrasonic tip 
ultrasonic unit 
ultrasonic vibration 
ultrasonically 
ultrasonically energized file 
ultrasonically energized root-end pluggers 
ultrasonically energized root-end preparation tips 
ultrasonically energized tip 
ultrasonically powered file 
ultrasonically-activated file 
ultrasonically-aided file 
ultrasonics 
ultrasound 
ultraspeed film 
ultrastructural studies 
ultrastructurally 
ultraviolet photooxidation 
unattached 
unbearable 
unbuffered 
uncleaned 
uncomplicated 
uncontoured 
uncross-linked 
uncultivable 
uncured 
undebrided canal 
undebrided canal space 
undemineralized 
under copious water irrigation 
under functional loading 
under high magnification 
under low range of magnification 
under midrange magnification 
under rubber dam isolation 
undercut 
undercut areas 
underextended 
underfill|underfilling   
underfilled 
undergo 
undergoing orthodontic treatment 
underinterpreted 
underlying 
underlying bony anatomy 
undermine 
undermined 
undermining caries 
undermining elevation 
undermining elevation technique 



underobturation 
underprepared 
underside 
undersurface of the dam 
undertriturated 
under-triturated amalgam 
undertrituration 
undetected 
undeveloped 
undifferentiated 
undiluted 
undiscovered 
undistorted 
undisturbed 
unencumbered 
unerupted 
unesthetic 
unetched 
uneventful 
unexposed 
unfilled 
unfilled acrylic polymers 
unfilled acrylic restorations 
unfilled acrylics 
unfilled denture bases 
unfilled polymers 
unfilled resin coating 
unflared canal 
unglazed 
uniform 
unilaterally 
unimpeded 
uninfected 
uninflamed 
uninjured 
uninstrumented 
union 
unit 
unit-dose capsule 
unite 
unmineralized 
unmodified|nonmodified  
unmyelinated 
unobstructed view 
unobturated canal 
unopposed 
unpacked 
unpoured 
unpredictably placed 
unprepared 
unprovoked 
unreacted 



unreflected 
unremarkable 
unremitting 
unresected 
unresorbable 
unresponsive 
unrestorable 
unrestored 
unroofed chamber 
unroofing 
unsatisfactory 
unsaveable 
unsealed 
unset 
unset material 
unstained 
unsuccessful 
unsupported 
until bone is contacted 
untreatable 
untreated 
untwisting of the file 
unwanted tissue growth up the tooth 
unwinding 
unwinding of the flutes 
unwound file 
up and down 
upper 
upper anterior region 
upper arch impression 
upper central incisor tooth 
upper lateral incisor 
upper respiratory tract 
upper universal forceps 
urethane dimethacrylate 
urethane dimethacrylate resin 
urgent care 
use of bases to protect the pulp 
use of canal space for immediate post-retention restoration 
used as the root-end filling 
utility wax 
UV light 
uveitis 
vacuum mixing 
vacuum pump 
vacuum up 
vacuum-formed mouth protector 
vacuum-forming machine 
value 
van Gieson stain 
vapour deposition 
variable taper 



variably tapered files 
variation 
variation in root anatomy 
variations in root form and number 
variations in tooth form 
varnish 
varnish solutions 
vascular 
vascular buds 
vascular changes 
vascular constriction 
vascular content 
vascular dilatation 
vascular epulis 
vascular injury 
vascular malformations 
vascular network 
vascular pattern 
vascular plexus 
vascular smooth muscle cells 
vascular stasis 
vascular supply 
vascularity 
vascularization 
vascularized 
vasculary network 
vasculated 
vasculature 
Vaseline-impregnated gauze 
vasoactive agents 
vasoactive amines 
vasoconstriction 
vasoconstrictors 
vasodilation 
vasodilator substance 
vasomotor tone 
vast crystalline arrays 
vehicle 
veneer 
veneered with 
veneering 
veneering ceramic 
veneering layer 
venous pressure 
venovenous anastomoses 
vent 
ventral surface of the tongue 
venular end 
venule 
verifier 
Verifier file 
vermilion border of the lip 



verrucous warts 
vertex occlusal film 
vertex-occlusal radiograph 
vertical access 
vertical bone defects 
vertical compaction 
vertical compaction technique 
vertical condensation 
vertical condensation technique 
vertical crown-root fracture 
vertical dimension 
vertical impaction 
vertical incision 
vertical loss of attachment 
vertical mattress sutures 
vertical mattress suturing technique 
vertical releasing incision 
vertical root fracture 
vertically 
vertically compacted gutta percha technique 
vertically fractured tooth 
vertically impacted 
vertically mobile 
vertically oriented releasing incision 
vertical-releasing incision 
very crowded 
very fine abrasive paste 
very sore gums 
vesicles 
vesiculobullous 
vessel 
vessel network 
vessel walls 
vestibular 
vestibular area 
vestibular depth 
vestibulocochlear nerve 
vestibuloplasty 
vestibuloplasty surgical technique 
vestigial lingual cusp 
viable 
vibratory handpiece 
vicryl 
view 
viewer 
vigorous tooth brushing 
vinyl acetate-ethylene copolymer 
vinyl plastisol 
vinyl polysiloxanes 
vinyl siloxane 
violent coughing 
viridans streptococci 



virulence 
virulence ability 
virulence attributes 
virulence factors 
viscoelastic strain 
viscosity 
viscous 
viscous flow 
visibility 
visible light-activated sealants 
visible light-curing system 
visible light-curing units 
visible-light source 
vision 
visit 
visual inspection 
visualization 
visualize 
vital 
vital bleaching procedures 
vital pulp 
vital pulp exposure 
vital pulp extirpation 
vital pulp therapy 
vital pulpotomy|full coronal pulpotomy 
vital response 
vital therapy 
vital tissue 
vital tooth bleaching 
vitality 
vitality test 
vitality testing 
Vizarani-Akinosi technique 
void-free 
voids 
Volpe-Manhold index 
volume 
volume fraction 
volumetric coefficient of thermal expansion 
volumetric dimensional change 
V-shaped abrasion cavities 
walk 
walking bleach technique 
wall 
walls of the access cavity 
WamKey 
warm compaction 
warm gutta-percha extruder 
warm hypertonic salt water rinses 
warm lateral condensation 
warm moist heat compresses 
warm saline rinses 



warm salt water rinses 
warm sensation 
warm vertical compaction techniques|warm vertical compaction 
warm vertical condensation 
warm vertical condensation technique 
warm-bonded 
warpage 
wash 
wash out 
washed away 
waste products 
wastes 
watch winding|twiddling|watchwinding 
watch-winding motion|watch-winding action|watchwinding motion 
watch-winding oscillatory movement 
water 
water coolant 
water cooling 
water solubility 
water sorption 
water spray 
water-based 
water-based cements 
water-cooled 
water-cooled handpiece 
water-powder ratio 
Waters' projection 
wave of condensation 
wax bite record 
wax model 
wax pattern 
wax rims 
wax spacer 
waxing 
waxup 
weak 
weakened 
wear 
wear away 
wear of the dentine 
wear process 
wear rate 
wear resistance 
wear resistant 
Wedelestadt chisel 
wedge 
wedge effect 
wedge incision 
wedge of connective tissue 
wedge of tissue 
wedge resection 
wedged 



wedging 
wedging device 
wedging forces 
wedging of restorations 
Wedjets rubber dam stabilising cords 
weeping canal 
well 
well apical to 
well-adapted 
well-condensed 
well-defined 
well-designed access cavity 
well-developed 
well-fitting 
well-honed 
well-luxated 
well-managed postoperative care 
well-sealed 
well-sealing 
well-supported 
West carriers with straight and offset angles 
wet 
wettability 
wettable 
wetting 
wheel 
when all teeth are missing 
when flaps are apically repositioned 
when in an open-mouth position 
when set 
when the teeth are forming 
White ProRoot MTA 
white stone 
whitening 
whitening agent 
whitening technique 
whitening toothpaste 
whitish 
whitlockite crystals 
wick 
wicking 
wicking effect 
wide buccolingual roots 
wide-angled method 
wide-base flap 
wide-bladed spatula 
wide-bore needle 
widely divergent 
widen 
widened 
widened periodontal ligament 
widening 



widening of the PDL space 
widespread 
width 
width of keratinised gingiva 
wiggling of teeth 
winged clamp 
wingless clamp 
wings of the clamp 
wipes 
wire framework 
wires 
wiring of jaws 
wisdom teeth 
with a greater taper 
with a high risk of caries 
with adhesive resins 
with an immature apex 
with excessively curved root canals 
with fiber reinforcement 
with low-acid solubility 
with medium risk of caries|with medium caries risk 
with no residue 
with the mouth open 
with ultrasonic instrumentation 
working cast 
working die 
working distance 
working films 
working length 
working length determination 
working length estimation radiograph 
working length radiograph 
working radiographs 
working time 
Wormian bones 
worn 
worn off|wear off 
worsen 
worsening 
wound 
wound closure 
wound dehiscence 
wound healing process 
wound margins 
wound site 
woven trabeculae 
wrench 
wrought alloys 
xerostomia 
x-ray cone 
X-ray film 
x-ray machine 



xylocaine 
xylol 
yellow discolouration 
yellowish coronal discolouration 
yield strength 
young 
Y-shaped cingulum 
ytterbium glass 
ytterbium trifluoride 
zinc acetate 
zinc citrate 
zinc eugenolate 
zinc oxide 
zinc oxide eugenol-based materials 
zinc oxide powder 
zinc oxide-eugenol cement 
zinc oxide-eugenol cement powder 
zinc oxide-eugenol impression pastes 
zinc oxide-eugenol materials 
zinc oxide-eugenol sealers 
zinc oxide-eugenol|ZnOE 
zinc oxide-noneugenol 
zinc oxide-noneugenol cements 
zinc phosphate cement|ZnOP 
zinc polyacrylate cement 
zinc polycarboxylate cements 
zinc stearate 
zinc sulfate 
zinc-oxide based cements 
zip 
zip and elbow formation 
zipping 
zips 
zirconia 
zirconia all-ceramic implants 
zirconia implants 
zirconia-alumina-based ceramics 
zirconia-based ceramics 
zirconium construction 
zirconium silicate 
ZnOE-based sealers 
zone 
zone of bacterial penetration|zone of microorganism penetration 
zone of co-destruction 
zone of Weil 
Z-plasty technique 
zygomatic arch 
zygomatic process|zygoma 
 
 
 
 



POLISH 

 
(dostępne) systemy oksydoredukcyjne|potencjały oksydoredukcyjne 
„deformacja anatomii" zęba 
„gorący ząb” 
„wypocenie” rtęci 
1/2 wierzchołkowa korzenia 
1/3 dokoronowa część kanału 
1/3 siecznej powierzchni korony zęba 
37% kwas fosforowy w postaci roztworu 
abrazja powietrzna 
abrazja spowodowana szczotkowaniem zębów 
abrazja w okolicy szyjki|abrazja przyszyjkowa 
abrazja zębów 
abrazja|patologiczne starcie zębów|otarcie 
abrazyjna pasta do zębów 
abrazyjność 
abrazyjny|środek abrazyjny|środek ścierny|materiał abrazyjny|ścierniwo|materiał ścierny|związek abrazyjny|czynnik abrazyjny 
absorbujące paski papierowe 
accoustic microstreaming|mikrostrumień akustyczny 
acetylocholina 
acyklowir w kremie 
adaptacja 
adaptacja brzeżna 
adherencja bakterii 
adhezja 
adhezja|adherencja 
adhezyjna stała proteza częściowa 
adhezyjne materiały do wypełnienia kanału 
adhezyjny|czynnik wiążący|system adhezyjny|środek adhezyjny 
afta 
aftowe zapalenie jamy ustnej 
afty małe 
afty nawracające 
agarowa masa wyciskowa 
agarowe hydrokoloidowe masy wyciskowe|hydrokoloidowe agarowe materiały wyciskowe  
agitacja ultradźwiękowa 
agranulocytoza 
agregaty 
agregaty bakteryjne 
agresywne przesuwanie zębów 
agresywne zapalenie przyzębia 
akatalazja 
akcelerator 
akrodynia|różowa choroba 
akryl w proszku 
akryle 
akryle bez wypełniaczy|żywice akrylowe bez wypełniaczy 
akrylowy szablon chirurgiczny 
aksony|włókna|aksony włókien nerwowych 
aktywacja 
aktywacja pilnika 



aktywacja światłem 
aktywator 
aktywatory świetlne 
aktywność aminopeptydaz 
aktywność antybakteryjna 
aktywność chemotaktyczna 
aktywność choroby w przyzębiu 
aktywność fagocytarna 
aktywność fibroblastów 
aktywność komórkowa 
aktywność oksydoreduktaz 
aktywność osteoblastów|aktywność osteoblastyczna 
aktywność osteoklastów|działanie osteoklastów|aktywność osteoklastyczna 
aktywność przeciwbakteryjna|właściwości przeciwbakteryjne|właściwości antybakteryjne 
aktywność włókien nerwowych|aktywność nerwowa 
akumulacja płytki|akumulacja płytki nazębnej|odkładanie płytki nazębnej 
aldehyd glutarylowy|aldehyd glutarowy|glutaraldehyd 
aldehydy 
alergenność 
alergizujący 
alginat sodowy 
alginatowe materiały wyciskowe|alginatowe hydrokoloidowe masy wyciskowe 
alginaty standardowo wiążące 
alginaty szybko wiążące 
alkohol izopropylowy 
allodynia 
alweoplastyka 
amalgamacja 
amalgamat 
amalgamat dentystyczny|wypełnienie amalgamatowe|amalgamat 
amalgamat mieszany 
amalgamat niskomiedziowy 
amalgamat prekapsułkowany 
amalgamat sferyczny 
amalgamat wcześniej zastosowany jako wypełnienie wsteczne 
amalgamator odśrodkowy 
amalgamator oscylujący liniowo 
amalgamatowy|amalgamat|struktura amalgamatu|wypełnienie amalgamatowe 
ambulatoryjny 
ameloblasty 
amelogenesis imperfecta|niecałkowity rozwój szkliwa 
Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne 
amina organiczna będąca akceleratorem 
aminowy akcelerator 
aminy naczynioruchowe 
amoksycylina 
amorficzne szkło krzemowe 
amorficzny fosforan wapniowy 
ampułka ze środkiem znieczulającym 
ampułka|dawka 
amputacja częściowa miazgi|częściowa pulpotomia|płytka pulpotomia 
amputacja korzenia|radektomia 



amputowany 
analgezja 
analiza okluzji 
analiza porównawcza|wizyta kontrolna|badanie kontrolne 
analiza radiologiczna 
analiza wyników radiografii cyfrowej 
analiza zdjęcia 
anastomozy tętniczo-żylne|połączenia tętniczo-żylne 
anastomozy|połączenia  
anataz 
anatomia danej okolicy 
anatomia furkacji 
anatomia guzków 
anatomia jamy zęba|anatomia jam zębowych|anatomia jamy miazgi|anatomia komory zęba  
anatomia kanału korzeniowego 
anatomia kanału|anatomia kanałów korzeniowych|przebieg kanału korzeniowego 
anatomia korony 
anatomia korzeni zębów|anatomia korzeni|anatomia korzenia 
anatomia okalających tkanek 
anatomia powierzchni okluzyjnej 
anatomia powierzchni stycznych 
anatomia powierzchni żującej|anatomia powierzchni okluzyjnej 
anatomia wewnętrzna zębów 
anatomia wierzchołka|anatomia okolicy okołowierzchołkowej 
anatomia zewnętrznej części korzenia|anatomia zewnętrznej powierzchni korzenia 
anatomia zęba 
anatomia zęba 
anatomia|aspekty anatomiczne|struktury|szczegóły anatomiczne 
anatomia|budowa|forma|konfiguracja|kształt 
anatomiczny 
anatomopatolog 
anatomopatolog specjalizujący się w patologii jamy ustnej 
anemizacja tkanek 
anestetyk 
angażować 
anksjolityki|środki anksjolityczne 
ankyloglossia 
ankyloza 
ankyloza|zjawisko ankylozy 
anodocja 
anolit 
anomalia w budowie korzenia 
anomalie kości 
antybakteryjna metoda lecznicza 
antybiotykoterapia ogólnoustrojowa|podawane ogólnie antybiotyki 
antygenowość 
antygeny 
antykrzywiznowe opracowanie kanału|technika antykrzywiznowego opracowania kanału 
antyrotacja|przeciwdziałanie rotacji 
antyrotacyjna preparacja 
antyseptyczny środek płuczący 
antyseptyka 



antyseptyki|preparaty dezynfekujące|środki odkażające |materiały odkażające|środki dezynfekcyjne 
antytrypsyna 
aparat Dahla 
aparat do podglądu zdjęć radiologicznych 
aparat do sterylizacji 
aparat Golgiego 
aparat ortodontyczny 
aparat ortodontyczny 
aparat syntezy 
aparat ultradźwiękowy 
aparat ultradźwiękowy Piezon 
aparat zawieszeniowy zęba 
aparat zawieszeniowy|aparat przyczepu 
aparatura rentgenowska|aparat rentgenowski  
apeksogeneza 
apeksyfikacja|leczenie metodą apeksyfikacji 
apektomia z wypełnieniem wstecznym 
apical stop|miejsce kończące wypełnienie|punkt "apical stop"|stopień przy wierzchołku|stopień wierzchołkowy (apical stop)|stopień wierzchołkowy|zamknięcie wierzchołkowe (apical stop) 
apikalne przemieszczenie kanału|transportacja wierzchołkowa|transport wierzchołkowy|przemieszczenie zawartości kanału poza wierzchołek|przepchnięcie resztek miazgi przez otwór wierzchołkowy 
aplastyczny 
aplikacja ceramiki|nałożenie ceramiki 
aplikator gąbkowy 
aplikator termoplastycznej gutaperki 
apoptoza 
apozycja|nawarstwianie |odkładanie się 
archeowce 
arkusz polimeru 
artefakt radiologiczny 
artykaina 
artykulator 
artykuować 
arylsulfataza 
aseptyczny 
aseptyka|postępowanie aseptyczne 
aspiracja igłą 
aspiracja zawartości igłą 
asymetria szkieletowa 
asymetria twarzy 
asystentka dentystyczna|asystentka stomatologiczna 
atraumatyczne postępowanie z tkankami miękkimi 
atraumatycznie 
atraumatyczny 
atrofia wyrostka zębodołowego 
atrofia z nieużywania 
atroficzny 
atrycja 
atrycja|fizjologiczne starcie zębów |proces atrycyjny|ścieranie się |starcie zębów 
augmentacja grzbietu wyrostka|augmentacja wyrostka zębodołowego 
augmentacja kości 
autogenny wszczep kostny 
autoinfekcja 
autoklaw 



autoklaw parowy 
autoliza 
autoliza tkanki 
automatycznie mieszający|samomieszający 
autonomiczny 
autotransplantacja 
autotransplantacja 
azotan srebra 
azotowanie cieplne 
aż do kontaktu z kością 
aż do kości 
back-packing|etap back packing 
badać 
badania dotyczące gojenia 
badania nad cytotoksycznością 
badania przeprowadzone z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego 
badania ultrastrukturalne 
badania z zastosowaniem hybrydyzacji in situ 
badanie 
badanie bakteriologiczne 
badanie dna komory 
badanie dotykowe|dotyk|badanie palpacyjne 
badanie głębokości kieszonek 
badanie hematologiczne 
badanie histopatologiczne 
badanie kliniczne 
badanie kontrolne 
badanie kości w okolicy wierzchołka korzenia 
badanie odpowiedzi tkanek okołowierzchołkowych 
badanie palpacyjne 
badanie podmiotowe 
badanie pozabiegowe 
badanie przedmiotowe 
badanie przyzębia|sondowanie periodontologiczne|badania periodontologiczne|sondowanie przyzębia|badanie głębokości rowka dziąsłowego|badanie głębokości szczeliny dziąsłowej 
badanie przyzębia|test przyzębia 
badanie radiologiczne 
badanie radiologiczne|ocena radiologiczna 
badanie radiologiczne|wykonanie zdjęcia rentgenowskiego 
badanie reakcji miazgi na zimny bodziec 
badanie stomatologiczne 
badanie stomatologiczne 
badanie tkanek miękkich całej jamy ustnej 
badanie tkanek przyzębnych|badanie parodontologiczne |badanie periodontologiczne 
badanie tkanki miękkiej jamy ustne 
badanie wewnątrzustne 
badanie wewnątrzustne|badanie jamy ustnej  
badanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej 
badanie zewnątrzustne 
badanie zgłębnikiem 
badanie zwarcia|badanie zgryzu 
badanie|ocena|badanie kliniczne|zbadanie  
badanie|ogląd|kontrola 



badany zgłębnikiem|sondowany 
bagnetowaty kształt kanałów 
bakterie beztlenowe 
bakterie beztlenowe|beztlenowce 
bakterie bezwzględnie beztlenowe 
bakterie bytujące w jamie ustnej 
bakterie Gram-dodatnie 
bakterie Gram-ujemne 
bakterie jamy ustnej 
bakterie odpowiedzialne za choroby miazgi|endodontopatyczne bakterie  
bakterie płytki 
bakterie tlenowe 
bakterie w płytce poddziąsłowej 
bakterie wywołujące choroby przyzębia|patogeny przyzębne|patogeny przyzębia 
bakterie związane z endodontium|bakterie endodontyczne 
bakteriemia 
bakteriobójczy 
bakteriologiczny 
bakteriostatyczny 
balsam peruwiański 
balsam sosnowy 
bańki powietrza 
barbiturany 
bardziej dowierzchołkowo 
bardziej drobnoziarniste środki abrazyjne 
bardziej koronowo 
bardzo bolesne dziąsła 
bardzo cienki|bardzo drobny|bardzo drobnoziarnisty|ekstradrobnoziarnisty|superdrobny 
bardzo dobra adaptacja brzeżna 
bardzo drobne cząsteczki wypełniacza|mikrowypełniacz 
bardzo drobnoziarnista pasta polerska 
bardzo gruby nasyp 
bardzo silna nadwrażliwość 
bardzo silny ból 
bardzo staranny 
bardzo wrażliwy 
bariera obronna 
bariera ochronna cementu 
bariera ochronna szkliwa 
bariera okołowierzchołkowa|bariera przy wierzchołku|bariera w otworze wierzchołkowym|bariera wierzchołkowa 
bariera wierzchołkowa|kształt oporowy 
bariera z tkanek twardych|bariera z tkanki twardej 
bariera z tkanki kostno-cementopodobnej 
barwa 
barwiący się|wybarwienie|przebarwianie tkanek zęba|przebarwienia|plamy|przebarwienie |podbarwianie  
barwiący środek ujawniający płytkę nazębną 
barwienie Browna-Brenna 
barwienie eozynowo-hematoksylinowe 
barwienie van Giesona 
barwiony 
barwnik|przebarwiać|powodować przebarwienie|powodować zmianę koloru|plama|przebarwienie|zabarwić 
barwniki 



barwnikowy guz neuroektodermalny niemowląt|barwnikowy neuroektodermalny nowotwór wieku dziecięcego 
bawełniany patyczek do ucha|płatek bawełniany 
bawełniany tamponik 
beleczki kostne 
beleczkowanie 
beleczkowanie kostne|kość beleczkowana 
benzodiazepiny 
benzodiazepiny 
benzokaina 
bez objawów|nie dający objawów|bezobjawowy 
bez powikłań 
bez wiązań krzyżowych 
bez większych wypełnień 
bez wywoływania napięcia 
bez zmian periodontologicznych 
bezbolesny|bezbólowy 
bezdech po suksametonium 
bezinstrumentowa hydrodynamiczna metoda leczenia kanałowego 
bezkanalikowy 
bezkomórkowy 
bezmetalowy 
bezmiazgowy|pozbawiony miazgi 
bezmielinowy|niemielinowy 
beznadziejnie rokujący|źle rokujący 
bezobjawowy 
bezobjawowy 
bezobjawowy 
bezobjawowy|niebolący 
bezpostaciowy|amorficzny  
bezpośredni|natychmiastowy 
bezpośrednia perforacja 
bezpośrednie cementowanie zamków ortodontycznych 
bezpośrednie estetyczne materiały odtwórcze|bezpośrednie estetyczne materiały wypełnieniowe 
bezpośrednie modele woskowe 
bezpośrednie przykrycie miazgi|pokrycie bezpośrednie miazgi 
bezpośrednie uwidocznienie danej okolicy|bezpośrednia wizualizacja 
bezpośrednie wypełnienie estetyczne 
bezprzewodowa kątnica wyposażona w silnik|bezprzewodowa kątnica napędzana silnikiem 
bezresztkowe spalanie 
bezresztkowo 
bezstrukturalny 
beztlenowy 
beztlenowy 
bezuciskowa metoda postępującego stopniowania w głąb|crown-down pressureless technique 
bezwodnik kwasu 4 – metakryloksyetylotrimelitowego|4-META 
bezwodny dwuzasadowy fosforan wapnia 
bezzębie 
bezzębie 
bezzębie 
bezzębie 
bezzębna przestrzeń 
bezzębny 



bezzębny łuk zębowy 
bezzębny wyrostek zębodołowy 
bezzębny wyrostek zębodołowy 
białawy 
białka fibrynolityczne 
białka fibrynowe 
białka morfogenetyczne kości|białka morfotyczne kości|białka kościozastępcze 
białka szkliwa 
białko genetycznie powiązane - kalcytonina|białko genozależne - CGRP 
biały kamień|Arkansas|biały kamień Arkansas 
biec 
biec 
biec|przebieg 
bierne wyrzynanie 
bierny 
bifosfoniany 
bifurkacja 
biofilm 
biofilm w tkankach okołowierzchołkowych 
biointegracja 
biokompatybilność|zgodność biologiczna 
biokompatybilny|wykazujący biokompatybilność|tolerowany przez okoliczne tkanki|biozgodny tkankowo 
biomateriały 
biomechaniczne oczyszczanie 
biomechaniczny 
biopsja aspiracyjna 
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 
biopsja przez pobranie wycinka|pobranie wycinka|biopsja wycinkowa 
biopsja przez wycięcie zmiany|wycięcie zmiany 
biopsja szczoteczkowa|biopsja szczoteczkowa jamy ustnej|materiał pobrany metodą biopsji szczoteczkowej 
biopsja tkanki miękkiej 
biopsja wierzchołka 
biopsja wykonywana z użyciem skalpela|biopsja wykonywana skalpelem 
bioresorbowalny 
biozintegrowany|który uległ biointegracji 
bisfosfonianowa martwica kości 
Bis-GMA|metakrylan A-glicydylowo bisfenolowy 
biszkoptowate kanały 
blaszka graniczna 
blaszka korowa kości 
blaszka korowa po stronie językowej 
blaszka korowa po stronie policzkowej 
blaszka kostna wyrostka zębodołowego 
blaszka podstawowa|warstwa podstawna|blaszka podstawna  
blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego|blaszka policzkowa|blaszka policzkowa kości wyrostka  
blaszka policzkowa zębodołu 
blaszka sitowa|warstwa sitowa 
blaszka zbita wyrostka zębodołowego 
blaszka zbita zębodołu w okolicy wierzchołka 
blaszka zbita|blaszka zbita wyrostka zębodołowego|lamina dura 
blaszka|blaszka kości 
blaszki wargowe wyrostka zębodołowego 



blaszkowaty 
bliskie sąsiedztwo korzeni 
bliskość sąsiadujących zębów 
bliskość|odległość  
blistry 
blizny zewnątrzustne 
blizny|zbliznowacenia 
bliżej 
bliższo-dalsza ściana z zębiny 
bloczek ceramiczny 
bloczek formujący MTA z narzędziami do umieszczania materiału w ubytku KM-3/KM4 
bloczek Lee 
bloczek MTA, który formuje kulki z tego materiału 
bloczek pomiarowy 
blok Lee do formowania porcji MTA 
blok zębowy 
blok zgryzowy 
blokada drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego 
blokada nerwu podniebiennego górnego gałęzi przedniej 
blokada nerwu podniebiennego większego od strony podniebienia 
blokada nerwu podoczodołowego|znieczulenie przewodowe nerwu podoczodołowego 
blokada nerwu zębodołowego dolnego 
blokada nerwu zębodołowego górnego gałęzi przedniej 
blokada nerwu|znieczulenie nerwu 
błąd leczniczy|błąd proceduralny 
błędnie zinterpretowany 
błędy podczas zabiegu 
błędy w odbudowie 
błękit metylenowy 
błona GORE-TEX 
błona podstawowa|błona podstawna 
błona śluzowa 
błona śluzowa jamy ustnej 
błona śluzowa okolicy zatrzonowcowej 
błona śluzowa podniebienia 
błona śluzowa policzka|błona śluzowa policzków 
błona śluzowa wyrostka zębodołowego|śluzówka wyrostka zębodołowego|błona śluzowa na wyrostku zębodołowym 
błona zaporowa 
błonka nabyta 
błonka ślinowa 
błony kolagenowe 
błony z polimeru kwasu mlekowego 
boczna perforacja korzenia 
boczna powierzchnia korzenia 
boczna rozwojowa torbiel przyzębna 
boczna torbiel przyzębna 
boczne krawędzie tnące|krawędzie tnące 
boczne przejaśnienie w kształcie spadającej łzy 
boczne zapalenie przyzębia 
boczne zwichnięcia zębów mlecznych 
bocznie przemieszczony 
bocznie|na boki |w kierunku bocznym|od strony bocznej  



boczny 
boczny brzeg języka 
bodziec zębinowy 
bodźce czuciowe 
bodźce termiczne 
bodźce termiczne 
bodźce|stymulacja|czynniki 
bogatokomórkowy 
bolący ząb 
bolesne połykanie 
bolesność przy nagryzaniu 
bolesność|ból  
bolesny 
bolesny|bolący 
bond|czynnik wiążący z zębiną|czynnik łączący z zębiną 
boraks 
boran sodu 
ból części twarzowej czaszki 
ból dolnego tylnego zęba po lewej stronie 
ból endodontyczny 
ból miazgi 
ból mięśniowo-powięziowy 
ból na ciepło 
ból na nagryzanie 
ból na opukiwanie 
ból neuropatyczny 
ból nocny 
ból o mniejszym nasileniu 
ból po przeprowadzonym leczeniu kanałowym 
ból po wypełnieniu zęba|ból po przeprowadzonym leczeniu 
ból pochodzący od toczącego się stanu zapalnego 
ból pochodzący z przyzębia 
ból pochodzenia endodontycznego 
ból pochodzenia miazgowego|ból miazgi|ból miazgowy 
ból pochodzenia okołowierzchołkowego 
ból pochodzenia zębowego 
ból powstały między wizytami stomatologicznymi|ból między wizytami 
ból pozabiegowy|ból pooperacyjny 
ból przed ostatecznym wypełnieniem kanałów 
ból psychogenny 
ból pulsujący 
ból tkanek okołowierzchołkowych 
ból twarzy 
ból udzielony do ucha 
ból umiejscowiony poza jamą ustną 
ból ustno-twarzowy|ból okolicy ustno-twarzowej  
ból w okolicy ustno-twarzowej 
ból w stawie skroniowo-żuchwowym 
ból zęba 
ból zębów|ból zęba 
ból|reakcja bólowa|objawy bólowe 
bradykinina 



brak 
brak adhezji 
brak czucia|ubytek czucia 
brak gojenia 
brak krwawienia przy zgłębnikowaniu 
brak możliwości odbudowy zęba 
brak reakcji miazgi 
brak reakcji miazgi 
brak reakcji na testy termiczne i elektryczne 
brak reakcji|ujemna reakcja 
brak substancji odżywczych 
brak szczelnego zamykania ust 
brak wrażliwości 
brak zrostu 
brak zrostu tkanek po wykonaniu nacięcia 
brak żywotności miazgi 
braki w wypełnieniu kanałów 
braki wypełnień 
braki zębowe|zęby brakujące|ubytki w uzębieniu 
brakujące fragmenty zębów 
brodawczaki 
brodawka dziąsłowa 
brodawka międzyzębowa|brodawka dziąsłowa 
brodawka zębowa|brodawka zęba 
brodawki 
brodawki międzyzębowe 
brodawki międzyzębowe 
brodawki wirusowe 
brodawki|brodawki dziąsłowe 
bromek domifenu 
bródka 
bruksizm 
bruszyt 
bruzda 
bruzda anatomiczna na powierzchni mezjalnej korzenia 
bruzda dziąsłowa|szczelina dziąsłowa|rowek dziąsłowy|kieszonka dziąsłowa 
bruzda językowa 
bruzda językowa 
bruzda rozwojowa|rowek rozwojowy 
bruzda|rowek 
bruzdy frezowe 
bruzdy na bocznych powierzchniach języka 
bruzdy na powierzchniach okluzyjnych 
brzeg błony śluzowej 
brzeg dziąsła od strony policzka 
brzeg dziąsłowy|grzbiet wyrostka zębodołowego|grzbiet wyrostka|grzbiet kości wyrostka 
brzeg koferdamu 
brzeg korony|brzeg korony protetycznej 
brzeg płata 
brzeg sieczny 
brzeg sieczny zęba 
brzeg szkliwa 



brzeg uzupełnienia|brzeg wypełnienia 
brzeg wargowy łyżki w odcinku przednim 
brzeg wolny dziąsła|wolny brzeg dziąsłowy|brzeg dziąsła wolnego 
brzeg wyrostka 
brzeg wyrostka zębodołowego 
brzeg zęba 
brzeg|obrzeże|rąbek 
brzegi kostne 
brzegi preparacji korony 
brzegi rany 
brzegi rany 
brzeżny 
budowa korzenia 
budowa miazgi|anatomia miazgi 
budowa podłoża kostnego 
budowa|struktura|tkanki|tkanka 
bupiwakaina 
buteleczka do bioptatów|pojemnik biopsyjny 
buteleczka ze zbuforowaną formaliną 
butelka zaopatrzona kroplomierzem 
być luźno dopasowany do kanału 
bydlęca trombina 
całkowicie oczyszczony z próchnicy|wolny od próchnicy 
całkowicie opracowany 
całkowicie wypełniony 
całkowicie wyrżnięty 
całkowicie wytrawiający 
całkowicie zatopiony w kości ząb zatrzymany 
całkowicie zdrowy 
całkowicie zobliterowany 
całkowita dezynfekcja 
całkowita martwica 
całkowite protezy stałe 
całkowite uszczelnienie jamy zęba 
całkowite wyleczenie|całkowite wygojenie 
całkowite wypełnienie jamy zęba 
całkowite wypełnienie systemu kanałowego 
całkowite zamknięcie tkanek miękkich w przestrzeniach interproksymalnych 
całkowite znieczulenie 
całkowite znieczulenie 
całkowity brak zębów 
całkowity rozpad korony 
Cavit|pasta Cavit 
cechy histologiczne 
cechy radiologiczne 
cechy zjadliwości 
cefalosporyna 
celuloza karboksymetylowo-sodowa 
cement adhezyjny 
cement bezkomórkowy, bezwłóknisty 
cement cynkowo-fosforowy|cement fosforanowy|ZnOP|materiał cynkowo-fosforanowy|cement cynkowo-fosforanowy|cement fosforanowo-cynkowy 
cement cynkowo-poliakrylanowy 



cement glasjonomerowy|cement szkło-jonomerowy|cement szkłojonomerowy 
cement hybrydowo-jonomerowy 
cement hybrydowo-jonomerowy w postaci dwóch past 
cement jonomerowy|szkło jonomerowe|cement szkłojonomerowy|szkłojonomer 
cement komórkowy 
cement kompozytowy 
cement korzeniowy 
cement korzeniowy 
cement korzeniowy|cement 
cement lutujący|materiał lutujący|cement wiążący|cement mocujący 
cement lutujący|materiał osadzający 
cement na bazie eugenolu 
cement na bazie żywicy 
cement polikarboksylowy 
cement Super EBA|Super-Ethoxy Benzoic Acid 
cement szklano-jonomerowy 
cement szklano-jonomerowy do wypełnień 
cement szkłojonomerowy modyfikowany żywicą|szkłojonomer modyfikowany żywicą 
cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy wzmocniony żywicą 
cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy|tlenek cynku z eugenolem|ZnOE 
cement w okolicy okołowierzchołkowej 
cement wodorotlenkowo-wapniowy|podkład z wodorotlenku wapnia|preparat zawierający wodorotlenek wapnia  
cement wokół wierzchołka korzenia 
cement|materiał używany do cementowania 
cement|zacementować|osadzić na miejscu 
cementoblasty 
cementogeneza 
cementoidy 
cementopodobny 
cementowanie wkładu 
cementowanie|osadzanie|aplikacja|założenie cementu|zacementowanie 
cementowany wkład|osadzony na cemencie wkład koronowo-korzeniowy 
cementy adhezyjne na bazie żywic|adhezyjne cementy żywicowe 
cementy cermetowe 
cementy cynkowo-polikarboksylowe 
cementy kompomerowe 
cementy kompozytowe 
cementy krzemowe 
cementy na bazie oleju 
cementy na bazie tlenku cynku 
cementy na bazie wodorotlenku wapnia 
cementy na bazie wody 
cementy stomatologiczne 
cementy stosowane do wypełnienia kanałów 
cementy szkłojonomerowe modyfikowane żywicą 
cementy tlenkowo-cynkowe niezawierające eugenolu 
cementy tymczasowe 
cementy wodorotlenkowo-wapniowe stosowane jako cienki podkład (liner) 
cementy żywicowe 
centralna część|ośrodek 
centralne ośrodki odbiorcze 
centralno-tylni obszar 



centralny system przewodnictwa|centralny układ przewodzenia 
centralny układ nerwowy 
centrum frezowania 
centryczny 
ceramiczna warstwa pokrywająca|warstwa ceramiki|pokrycie ceramiczne 
ceramiczne łączniki implantów|ceramiczna odbudowa zrębu korony oparta na implancie|łączniki ceramiczne 
ceramiczne zęby do protez 
ceramiczny wyścielacz 
ceramika brzegu siecznego|ceramika sieczna 
ceramika dentystyczna 
ceramika krzemowa 
ceramika licująca 
ceramika opakerowa 
ceramika oparta na cyrkonie|ceramika na bazie cyrkonu 
ceramika przydziąsłowa|ceramika dziąsłowa 
ceramika wykonana metodą infuzji|lana ceramika 
ceramika wzmocniona leucytem 
ceramika z dwukrzemianu litu 
ceramika|ceramiczny 
ceramiki 
ceramiki cyrkonowo-glinowe 
ceramiki krystaliczne 
ceramiki na bazie spinelu 
ceramiki nieprzezierne|ceramiki opakerowe 
ceramiki skaleniowe 
ceramiki tworzące rdzeń 
ceramiki z przewagą szkła 
ceramiki z przewagą układu krystalicznego|ceramiki z przewagą fazy krystalicznej 
cerezyna 
charakterystyczny dla danego schorzenia|patognomoniczny 
charakterystyka przepływu|właściwości przepływu 
charakteryzujący się większą retencją 
chelacja 
chełboczący|płynny 
chemiczna kontrola płytki|chemiczna kontrola płytki nazębnej 
chemiczne środki kontrolujące płytkę 
chemiklaw 
chemo-mechaniczne opracowanie kanału 
chemomechaniczne opracowanie|chemomechaniczne oczyszczenie 
chemotaksja 
chemotaktyczny 
chemoutwardzalny 
chemoutwardzalny (akcelerowany aminą)|zawierający aminy przyspieszające wiązanie|w którym akceleratorem jest amina 
chemoutwardzalny kompozyt 
chemoutwardzalny|utwardzany chemicznie 
chemowiążący|chemoutwardzalny 
chirurg stomatologiczny 
chirurg stomatologiczny biegły w zakresie mikrochirurgii 
chirurg szczękowo-twarzowy 
chirurg|operator 
chirurgia endodontyczna 
chirurgia endodontyczna 



chirurgia endodontyczna|leczenie chirurgiczne|chirurgiczne leczenie endodontyczne|zabiegi chirurgiczno-endodontyczne|leczenie chirurgiczno-endodontyczne|endodontyczne zabiegi chirurgiczne 
chirurgia implantologiczna 
chirurgia korekcyjna|zabiegi chirurgii korekcyjnej 
chirurgia okołowierzchołkowa 
chirurgia okołowierzchołkowa|chirurgia wierzchołka korzenia 
chirurgia przedprotetyczna|zabiegi z zakresu chirurgii przedprotetycznej|zabiegi przedprotetyczne 
chirurgia trzecich zębów trzonowych|zabiegi chirurgiczne dotyczące zatrzymanych trzecich zębów trzonowych|zabieg usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych |zabieg chirurgicznego usunięcia trzeciego zęba trzonowego 
chirurgia w obrębie wyrostka zębodołowego 
chirurgiczna procedura modelowania estetycznego 
chirurgiczne leczenie endodontyczne|leczenie chirurgiczno-endodontyczne 
chirurgiczne leczenie wierzchołka korzenia|zabiegi chirurgiczne dotyczące wierzchołków korzeni|chirurgia wierzchołka|zabiegi chirurgii wierzchołkowej|resekcja wierzchołka korzenia|resekcja wierzchołka|zabiegi chirurgiczne w okolicy wierzchołka korzenia|zabiegi resekcji wierzchołka korzenia |chirurgia wierzchołka 
korzenia|apikotomia|zabieg chirurgiczny w zakresie wierzchołka|zabiegi chirurgii okołowierzchołkowej|zabieg chirurgiczny w okolicy wierzchołków korzeni 
chirurgiczne przemieszczenie płata dziąsłowego 
chirurgiczne usuwanie trzecich trzonowców żuchwy 
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej 
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej 
chirurgiczny 
chirurgiczny zabieg zwiadowczy|chirurgiczny zabieg weryfikujący 
chlor 
chloramina 
chlorek benzalkoniowy 
chlorek bezetoniowy 
chlorek cetylopirydyny 
chlorek etylu 
chlorek potasu 
chlorek sodu 
chlorek toluidyny 
chlorek żelaza 
chlorheksydyna w sprayu 
chlorheksydyna|roztwór chlorheksydyny 
chlorofenol 
chloroform 
chloroperka 
chlorowodorek bupiwakainy 
chłodzenie wodne 
chłodzenie wodne 
chłodzenie wodne 
chłodzenie|woda 
chłodzony wodą 
chłoniak 
chłonna chusteczka 
chodowlozależny 
cholesteryczne ciekłe kryształy 
chondroityna 
choroba endodontyczno-periodontologiczna|zmiany endo-perio 
choroba kośćca 
choroba niedokrwienna serca 
choroba Pageta 
choroba przyzębia|choroby tkanek przyzębia 
choroba przyzębia|uszkodzenie przyzębia  
choroba skórno-śluzówkowa 
choroba zębów|choroba zęba 



choroby biorące początek z endodontium 
choroby biorące początek z przyzębia 
choroby jamy ustnej 
choroby kombinowane|choroby biorące początek z miazgi i przyzębia|choroby mieszane 
choroby kości 
choroby miazgi 
choroby miazgi 
choroby miazgi i tkanek przyzębia wierzchołkowego 
choroby ogólnoustrojowe 
choroby tkanek okołowierzchołkowych 
choroby tkanek okołowierzchołkowych 
chronologic hypoplasia 
chusteczki 
ciała obce 
ciała szkliste Rushtona 
ciałka kuliste 
ciałka Russela 
ciało komórki|ciało komórkowe 
ciastowaty 
ciągliwość 
ciągliwy 
ciągłość 
ciągłość łuku 
ciągłość|spójność |integralność  
ciągły 
ciągły|ostateczny|trwały|do ostatecznego cementowania 
ciągły|stały 
ciemny cement miedziowy 
cienie tkanek miękkich 
cienka blaszka kości wyrostka zębodołowego 
cienka blaszka wargowa wyrostka zębodołowego 
cienka końcówka do ssaka 
cienka końcówka ssaka 
cienka warstwa korowa kości 
cienki igłotrzymacz 
cienki pilnik 
cienki pilnik|mały pilnik|pilnik o małym rozmiarze 
cienki podkład (liner) z wodorotlenku wapnia 
cienki zgłębnik 
cienkie stożkowe korzenie 
cienkie wiertło diamentowe 
cienkościenny 
cieplarka|piec polimeryzacyjny|piec 
ciepłe kompresy 
ciepłe płukanki ze słonej wody 
ciepło cierne|ciepło spowodowane tarciem|ciepło tarcia  
cierpiący na dentofobię|wykazujący fobię dentystyczną 
cieśnie 
cieśń|zalewka|poszerzone zakończenie w kształcie płetwy|płetwa|odnoga|szczelina|zagłębienie 
cięcia kształtujące płat 
cięcia podśluzowe 
cięcie dolne 



cięcie horyzontalne|cięcie poziome 
cięcie klinowe 
cięcie na grzbiecie wyrostka|cięcie na grzbiecie wyrostka zębodołowego 
cięcie na wysokości środka korony po stronie wargowej 
cięcie odwróconego stożka 
cięcie Partscha 
cięcie pionowe 
cięcie pod kątem 90° 
cięcie poprzeczne 
cięcie półksiężycowate 
cięcie półksiężycowate wykonane nadokostnowo 
cięcie przyszyjkowe 
cięcie stożkowe|ukośne cięcie  
cięcie tkanek miękkich|nacięcie tkanek miękkich 
cięcie tkanki zęba|ścinanie tkanek zęba 
cięcie u podstawy brodawek (oszczędzające brodawki)|nacięcie u podstawy brodawek|cięcie poprowadzone u podstawy brodawek 
cięcie u podstawy brodawki 
cięcie uwalniające 
cięcie uwalniające 
cięcie uwalniające po stronie językowej 
cięcie uwalniające|cięcie pionowe 
cięcie w gingiwektomii 
cięcie w rowku dziąsłowym 
cięcie wewnątrzrowkowe|cięcie w rowku dziąsłowym 
cięcie wykonane wiertłem 
cięcie|preparacja 
cingulum w kształcie litery Y 
ciproflokacyna 
ciśnienie osmotyczne|hydrauliczne ciśnienie 
ciśnienie śródtkankowe 
ciśnienie w naczyniach włosowatych 
ciśnienie wewnątrzmiazgowe 
ciśnienie wewnątrzmiazgowe|ciśnienie wewnątrz miazgi 
ciśnienie zwrotne 
ciśnienie żylne 
ciśnienie|nacisk (na ząb)|ciśnienie wewnątrzkanałowe|ucisk 
CK-2 
cofać się 
cofnięcie się tkanek miękkich 
condiprimery 
corium 
cresatin 
crocus Moore'a 
cyfrowe systemy wyciskowe 
cyfrowe zdjęcie rentgenowskie 
cykliczne zmęczenie 
cylindryczne wiertło szczelinowe 
cylindryczny 
cynian sodu 
cyrkon 
cysteina 
cysty rogowe 



cytokiny wywołujące ból 
cytotoksyczność 
cytotoksyczny|wykazujący cytotoksyczność 
cytrynian cynku 
czapeczka 
czarny jedwab 
czas aktywności|substantywność  
czas aplikacji 
czas naświetlania|czas ekspozycji  
czas pracy|czas roboczy  
czas przebywania zęba poza jamą ustną 
czas ucierania 
czas utwardzania 
czas wiązania 
czas wizyty|czas spędzony przez pacjenta na fotelu dentystycznym 
czas zabiegu|czas trwania zabiegu 
czas zarabiania szpatutką 
czas zarabiania|czas mieszania 
czasowe wypełnienie|tymczasowa rekonstrukcja|uzupełnienie tymczasowe 
czasowe wypełnienie|uzupełnienie tymczasowe 
czasowy opatrunek kanałowy 
czasowy opatrunek z wodorotlenku wapnia 
cząsteczki abrazyjne 
cząsteczki ceramiki 
cząsteczki cholesterolu 
cząsteczki nanofilowe 
cząsteczki polimeru wzmocnione mikrowypełniaczami 
cząsteczki półwodzianu 
cząsteczki wypełniacza 
cząstki adhezyjne 
cząstki jedzenia|zalegające cząstki pokarmowe|resztki jedzenia|resztki pokarmowe 
cząstki|odbicia|wysepki|fragmenty|wypustki|strzępki  
czerwone obrzeże|czerwona obwódka 
częściowe bezzębie 
częściowe braki uzębienia 
częściowe usunięcie próchnicy 
częściowo wyrżnięty 
częściowo wyrżnięty 
częściowo zatrzymany 
częściowo żywy 
część gąbczasta wyrostka zębodołowego 
część grzbietowa wyrostka|obszar grzbietu wyrostka zębodołowego 
część koronowa ćwieka 
część koronowa miazgi|miazga komorowa 
część koronowa płata 
część korzeniowa miazgi 
część korzeniowa|okolica korzenia 
część perforująca|wiertło|perforator|wiertło „perforator” 
część płata wzdłuż cięcia uwalniającego 
część protetyczna gabinetu 
część przyszyjkowa|okolica czyjki 
część styczna ubytku 



część tnąca narzędzia 
część tnąca w kształcie płomyka 
część tnąca|powierzchnia tnąca |krawędź tnąca|rowek wiórowy 
część wierzchołkowa kanału|ustalona długość robocza 
część wierzchołkowa kanału|wierzchołkowy odcinek kanału 
część wstępująca gałęzi żuchwy 
część|gałąź 
część|okolica|fragment|obszar 
czołowo-jarzmowy 
czucie dotyku 
czucie prioprioceptywne 
czucie|odczuwanie|reakcja|odczucie 
czuciowe włókna nerwowe 
czwartorzędowy 
czynnik 
czynnik aktywny powierzchniowo 
czynnik Hagemana 
czynnik hamujący fibroblasty 
czynnik hamujący migracje makrofagów 
czynnik przyczynowy 
czynnik sprawczy|czynnik przyczynowy 
czynnik wiążący krzyżowo|czynnik powodujący powstawanie wiązań krzyżowych 
czynnik współdziałający 
czynnik zmiany powiększenia 
czynniki aktywujące płytki krwi 
czynniki chemotaktyczne 
czynniki drażniące zdolne do wywołania bólu 
czynniki gospodarza 
czynniki kondycjonujące 
czynniki martwicy nowotworów 
czynniki odtwórcze 
czynniki sprzyjające retencji płytki|czynniki retencyjne płytki  
czynniki stresopodobne 
czynniki termiczne 
czynniki wiążące 
czynniki wirulencji|czynniki wpływające na wirulencję 
czynniki wzrostu 
czynności lecznicze|leczenie inwazyjne|czynności zachowawcze|procedury zachowawcze|wykonane odbudowy|uzupełnienia|odbudowa|procedury związane z odbudową zęba|procedury odtwórcze|procedury regeneracyjne 
czynność szczęk 
czynny 
czyste metale 
czystość kanału po opracowaniu 
czyszczące środki abrazyjne |środki abrazyjne o działaniu czyszczącym  
czytelność 
ćwiek akrylowy 
ćwiek dodatkowy 
ćwiek dodatkowy 
ćwiek główny 
ćwiek główny 
ćwiek główny MicroFlow 
ćwiek główny|główny ćwiek gutaperkowy 
ćwiek gutaperkowy 



ćwiek z włókien szklanych 
ćwiek|ćwiek okołomiazgowy|pin|dodatkowy pin retencyjny|pin okołomiazgowy 
ćwiek|promienie rentgenowskie|tubus 
ćwiek|stożek 
ćwiek|wkład|ćwiek retencyjny|wkład koronowo-korzeniowy|wkład korzeniowy|wkład standardowy|post 
ćwieki EndoREZ 
ćwieki metalowe 
ćwieki o ścianach równoległych|wkłady równoległe|wkłady o ścianach równoległych 
ćwieki srebrne 
ćwieki srebrne 
ćwieki Thermafil 
ćwieki wewnątrzkanałowe 
ćwieki wypełniające kanał 
dający się modelować|dający się rzeźbić 
dający się sterylizować 
dający się zginać 
dalszy|długotrwały 
dane cyfrowe wycisku 
dane z tomografu mikrokomputerowego 
dawka promieniowania 
dawkowanie 
defekt brzegu|wadliwy brzeg korony protetycznej 
defekt kostny|ubytek kostny 
defekt śluzówkowo-dziąsłowy|ubytek śluzówkowo-dziąsłowy 
defekt w postaci niedoboru|niedobór|defekt negatywny 
defekty będące skutkiem hipoplazji|wady hipoplastyczne 
defekty kości 
defekty powstałe wskutek hipokalcyfikacji 
defekty rozwojowe 
defekty śluzówkowo-dziąsłowe 
deformacja 
deformacja szczęki 
deformacje twarzy 
degeneracja miazgi|zmiany degeneracyjne w miazdze|zmiany degeneracyjne miazgi 
degradacja 
dehiscencja 
dehiscencja rany 
dehiscencje kostne|dehiscencje kości 
dekoronacja 
delikatna rotacja pilnika na boki w jedną i w drugą stronę 
delikatne oczyszczanie dziąseł 
delikatne ruchy rotacyjne 
delikatne szczotkowanie 
delikatne zmiany koloru zębiny 
delikatnie 
delta 
delta korzeniowa|delta wierzchołkowa 
demineralizacja szkliwa 
denaturacja 
dentinogenesis imperfecta|niecałkowity rozwój zębiny 
dentysta|stomatolog|lekarz dentysta 
dentystyczna ceramika skaleniowa 



dentystyczna implantologia śródkostna 
dentystyczna masa osłaniająca 
dentystyczne stopy odlewnicze 
dentystyczny cyjanoakrylan 
dentystyczny stop złota 
dentystyka estetyczna|stomatologia estetyczna 
dentystyka prewencyjna|stomatologia prewencyjna|stomatologia zapobiegawcza 
depozycja kości 
depozyty kamienia poddziąsłowego 
depozyty kamienia|złogi kamienia nazębnego 
depozyty płytki 
depozyty w okolicach stycznych 
desmosomy 
destrukcja kości wyrostka zębodołowego 
destrukcja kości wyrostka zębodołowego 
destrukcja próchnicowa 
destrukcja przyzębia 
destrukcja tkanek okołowierzchołkowych 
destrukcja włókien tkanki łącznej 
destrukcja wyrostka zębodołowego 
destrukcyjne zapalenie przyzębia 
dewaskularyzacja 
dewitalizować|uśmiercić 
dezintegracja nabłonka 
dezynfekcja 
dezynfekcja fotoaktywowana|aktywowana światłem dezynfekcja 
dezynfekcja oparta na opatrunkach wewnątrzkanałowych 
dezynfekcja pola zabiegowego 
dezynfekcja systemu kanałowego 
diafanoskopia|technika transiluminacji|transiluminacja|podświetlanie  
diagnostyczne modelowanie z wosku 
diagnostyka endodontyczna 
diagnostyka radiologiczna 
diagnostyka|diagnoza|postawienie diagnozy|rozpoznanie 
diagnoza stanu miazgi|rozpoznanie stanu miazgi|rozpoznanie dotyczące stanu miazgi  
diagnoza stanu tkanek okołowierzchołkowych 
diagnozowanie zmian w furkacji 
diagonalnie 
Diaket 
diamentowe narzędzia rotacyjne 
diamentowe pasty do polerowania 
diamenty o bardzo drobnym nasypie 
diamenty o drobnym nasypie 
dieta płynna 
diketon 
dilaceracja|wygięcie|przemieszczenie zawiązka zęba|przemieszczenie części zawiązka zęba|poszarpanie 
dimetakrylany 
dimetakrylat uretanu|dimetakrylan uretanowy  
dimetylosiloksan 
dioda emitująca światło (LED)|lampa LED 
diodowa lampa polimeryzacyjna |lampa LED|lampa polimeryzacyjna LED  
distalizacja 



distomolarny 
długa infiltracja policzkowa|długa infiltracja po stronie policzkowej 
długi przyczep nabłonkowy|długi nabłonek łączący  
długi wydrążacz 
długie wiertła chirurgiczne różyczkowe i szczelinowce 
długie wiertło szczelinowe 
długo trwający|przetrwały |przedłużony 
długo|przewlekły|przedłużający się |długotrwały|długo trwający|długo utrzymujący się|długoczasowy 
długość 
długość dla wypełnienia kanałów 
długość kanału|długość kanału korzeniowego 
długość korzeni 
długość łuku wyrostka zębodołowego 
długość łuku zębowego 
długość obiektywu 
długość ogniskowa lornety 
długość ogniskowa obiektywu 
długość pracująca|długość robocza|długość robocza kanału 
długość robocza 
długość wkładu 
długotrwałe użytkowanie protez 
długotrwały 
długotrwały|długoczasowy|przedłużony|trwały 
dłuto Couplanda 
dłuto Rhodes 
dłuto Wedelstadta 
dłuto z pojedynczym ukosem 
dłuto|dłutko 
dmuchawka 
dmuchawka wodna 
dmuchawka|dmuchawka powietrzna 
dno jamy nosowej 
dno jamy nosowej 
dno jamy ustnej 
dno komory 
dno komory miazgi 
dno rowka dziąsłowego 
dno rowków dziąsłowych 
dno ubytku 
dno ubytku 
dno zatoki 
dno|głębokość 
dno|strop 
do brzegu siecznego|w kierunku brzegu siecznego|bliżej brzegu siecznego |w kierunku siecznym 
do okolicy przyszyjkowej|w okolicy przyszyjkowej|przyszyjkowo 
do poziomu kości wyrostka zębodołowego 
do poziomu tkanek miękkich 
do przodu od 
do zakończenia ukosu korzenia po stronie koronowej 
dobór przypadków 
dobre dopasowanie 
dobre jakościowo uzupełnienie 



dobrze dopasowany|dobrze wykonany|odpowiednio dopasowany 
dobrze osadzony w kości 
dobrze przylegający 
dobrze skondensowany 
dobrze stworzony dostęp 
dobrze widoczny 
dobrze wykształcony|dobrze rozwinięty 
dobrze zaostrzony 
dobrze zwichnięty 
dochodzić do|sięgać|przechodzić do 
docięty 
dociskany do 
dodatkowa metoda anestezji 
dodatkowa procedura 
dodatkowa retencja 
dodatkowe badania 
dodatkowe kanały 
dodatkowe kanały 
dodatkowe kanały 
dodatkowe kanały korzeniowe 
dodatkowe korzenie 
dodatkowe korzenie 
dodatkowe oświetlenie 
dodatkowe przybory do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych 
dodatkowe szycie chirurgiczne do zamknięcia rany 
dodatkowe uszczelnienie 
dodatkowy 
dodatkowy 
dodatkowy 
dodatnia reakcja 
dogięty|doginany|wcześniej dogięty|wstępnie zakrzywiony 
dojęzykowa inklinacja zęba|nachylenie dojęzykowe|ułożenie językowe 
dojrzałość|stadium rozwoju 
dojrzewająca płytka 
dojrzewanie 
dojrzewanie korzenia 
dojście chirurgiczne 
dojście do kanału zamknięte ostatecznym wypełnieniem 
dojście w kierunku pionowym 
dojście zębowe 
dojść do infekcji|ulec infekcji  
dojść do obliteracji 
dokładna analiza radiologiczna 
dokładna higiena|dokładna higiena jamy ustnej 
dokładne oczyszczenie kanału|dokładne oczyszczenie kanału korzeniowego 
dokładne oczyszczenie komory miazgi 
dokładne opracowanie kanału|poszerzanie kanału|opracowanie kanału 
dokładne wierzchołkowe dopasowanie ćwieka 
dokładne wyznaczenie długości kanału korzeniowego 
dokładnie oczyszczony 
dokładnie oczyścić kanał z pozostałości tkankowych 
dokładnie wyprofilowany 



dokładność pomiaru radiologicznego 
dokładność wymiarów 
dokonać separacji 
dokoronowa jedna druga korzenia|koronowa jedna druga korzenia 
doksycyklina 
dokuczliwy 
dolegliwości ze strony stawu skroniowo-żuchwowego 
dolna część płata 
dolna łyżka 
dolna powierzchnia języka 
dolna tętnica zębodołowa|tętnica zębodołowa dolna 
dolny 
dolny łuk zębowy|dolny łuk 
dołek językowy 
dołek zgrubienia szkliwa w okolicy szyjki zęba 
dołki i szczeliny|dołki i bruzdy 
dołkowanie|wżery  
dołkowany 
doły podżuchwowe 
dominujący 
donosowo 
doodbytniczo 
dopasować|dopasowanie|dobrać 
dopasowanie protezy 
dopasowanie|przymiarka|sprawdzić 
dopasowany 
dopasowany 
dopasowany pojedynczy ćwiek 
dopasowany wcześniej 
dopasowany|osadzony na zębie 
dopełnić 
dopełnienie|wypełnienie pozostałej części kanału 
dopływ krwi|przepływ krwi |dostarczanie krwi|ukrwienie|unaczynienie 
dopodniebiennie 
doprowadzić do obliteracji 
doprzedni poślizg żuchwy 
dostarczać|zaopatrywać 
dostęp chirurgiczny 
dostęp chirurgiczny 
dostęp do komory zęba 
dostęp do korzeni podniebiennych 
dostęp do oczyszczania przestrzeni interproksymalnych i poddziąsłowych 
dostęp do perforacji od strony językowej 
dostęp do szczotkowania zębów 
dostęp do wierzchołka 
dostęp endodontyczny 
dostęp endodontyczny otoczony czterema ścianami 
dostęp koronowy 
dostęp korzeniowy|dostęp do korzenia zęba 
dostęp kostny|dostęp przez kość 
dostęp od powierzchni żującej 
dostęp poprzez wypreparowanie płata 



dostęp w linii prostej|prostoliniowy dostęp|prostolinijny dostęp|prosta linia dostępu 
dostęp|dojście|wykonanie dostępu|oś|otwór|dostęp chirurgiczny|stwarzanie dostępu 
dostosowanie 
dostosowanie klamer protezy 
dostosowanie protezy 
dośluzówkowa powierzchnia koferdamu 
dośluzówkowa strona protezy|dośluzówkowa powierzchnia protezy  
dośrodkowo|centralnie|bardziej centralnie 
dośrodkowy 
dośrodkowy 
dot. brzegu siecznego|sieczny|od strony brzegu siecznego  
dot. dziąsła 
dot. korony|w obrębie korony|koronowy|przykoronowy|w koronie 
dot. nabłonka|nabłonkowy 
dot. obszaru zębowo-zębodołowego 
dot. przedsionka 
dot. rozwoju 
dot. szczęki|w szczęce|górny 
dot. szyjki|szyjkowy|szyjny|przyszyjkowy 
dot. zębiny 
dot. żuchwy|w żuchwie|dolny 
dotknąć|nacisk 
dotykiem 
doustna sedacja 
doustny|dot. jamy ustnej|podany doustnie 
dowargowo 
dowargowo|wargowo 
dowierzchołkowa migracja nabłonka łączącego|migracja wierzchołkowa nabłonka łączącego|migracja wierzchołkowa przyczepu nabłonkowego 
dowierzchołkowa wysokość 
dowierzchołkowo 
dowierzchołkowo w kierunku szyjki 
dowierzchołkowo w stosunku do|wierzchołkowo od|położony wierzchołkowo od |poniżej |wierzchołkowo w stosunku do|wierzchołkowo do 
down-packing|etap down packing 
dozownik ampułek znieczulających 
dozownik silikonowych ograniczników 
dozownik|podajnik 
dół podskroniowy 
dół przysadki 
dół zatrzonowcowy 
drastyczny 
drażniące środki chemiczne 
drażnić|wykazywać działanie drażniące|spowodować podrażnienie 
drażnienie 
drażnienie o niskim stopniu nasilenia|podrażnienie o małym nasileniu |bodźce o średnim natężeniu 
drażnienie protezą|podrażnienie wywołane protezą 
dren pofałdowany 
drenaż |drenaż ropy 
drenaż limfatyczny 
drenaż|założenie drenu 
drobna gutaperka 
drobne cząsteczki wypełniacza 
drobne cząstki gutaperki 



drobnoustroje periodontalne|patogeny przyzębne|periodontopatogeny 
drobnoustroje pochodzące z przyzębia 
drobnoustroje pochodzące ze środowiska spoza jamy ustnej 
drobnoustroje przepływające drogą naczyń krwionośnych|przepływ naczyniowy|przepływ drobnoustrojów przez naczynia|anachoreza 
drobnoustroje znajdujące się w kanale korzeniowym 
drobnoustroje|mikroorganizmy 
drobnoziarniste stopy 
drobnoziarnisty cuttle 
drobnoziarnisty|drobnoziarnisty nasyp 
drobny kamień 
drobny pumeks 
drobny pumeks 
droga do usunięcia narzędzia|droga wydobycia narzędzia 
droga erupcyjna 
droga poślizgowa 
droga prowadzenia cięcia|sposób poprowadzenia cięcia|przebieg cięcia 
droga wyprowadzenia zęba 
droga wyprowadzenia|tor wydobycia zęba|tor wyprowadzenia|tor wyprowadzenia zęba 
droga|szlak|przejście|cykl|dostęp|drożność 
drogi anatomiczne impulsów z nocyreceptorów 
drogi koagulacji 
drożność 
drożność kanału 
drożność wierzchołkowa|sprawdzenie drożności wierzchołkowej|drożność otworu wierzchołkowego 
drożny|otwarty 
druga reguła położenia ujść kanałowych 
drugi dolny ząb trzonowy 
drugi ząb przedtrzonowy szczęki 
drugi ząb trzonowy stały 
drugi ząb trzonowy szczęki 
drugi ząb trzonowy żuchwy 
drugorzędowy 
drut ortodontyczny 
durometr Shore’a 
duża głębokość utwardzania 
duża odporność na ścieranie 
duża odporność na złamanie 
duże fenestracje 
duże owrzodzenie aftowe 
duże płynięcie 
duże stałe uzupełnienia protetyczne 
duże ubytki 
duży|rozbudowany|znaczny 
duży|skomplikowany|złożony 
duży|większy 
dwubiegunowy 
dwufazowy 
dwufenol 
dwufluorek amonowy 
dwufunkcyjny 
dwufunkcyjny monomer organiczny 
dwuglukonian chlorheksydyny 



dwukorzeniowy 
dwukrzemian litu 
dwuokularowa lupa powiększająca 
dwupłatowy 
dwupowierzchniowe inlaye 
dwusalicylan wapnia 
dwuścienne ubytki kostne 
dwutlenek manganu 
dwutlenek tytanu 
dwutlenek węgla - suchy lód 
dwutlenku chloru 
dwuwodny chlorek wapnia 
dwuwodzian 
dwuwymiarowe zdjęcie rentgenowskie 
dwuzasadowy dwuwodny fosforan wapnia 
dychotomia 
dynamiczna sprężystość powrotna 
dysfunkcja nerwu językowego 
dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego 
dysfunkcje powierzchni żującej 
dysk ścierny 
dysplazja cementu przywierzchołkowego 
dysplazja chrzęstno-ektodermalna 
dysplazja obojczykowo-czaszkowa 
dysplazja włókien kolagenowych 
dysplazja włóknista 
dysplazja zębiny 
dystalna część 
dystalna część korony 
dystalna powierzchnia 
dystalne cięcie uwalniające 
dystalnie 
dystalnie od|po dystalnej stronie  
dystalno-policzkowy|strona dystalno-policzkowa 
dystalny korzeń 
dystalny ząb sąsiedni 
dystalny|okolica dystalna|powierzchnia dystalna|dalszy 
dystroficzna kalcyfikacja 
działania profilaktyczne 
działanie 
działanie abrazyjne 
działanie antybakteryjne 
działanie antybakteryjne|przeciwbakteryjna aktywność 
działanie galwaniczne 
działanie ogólnoustrojowe 
działanie przeciwbakteryjne|działanie antybakteryjne 
działanie przyżegające 
działanie sił żujących|funkcje zwarciowe|funkcja zwarciowa|funkcja zgryzowa 
działanie smarujące 
działanie urazowe|nagły uraz 
dziąsła 
dziąsła 



dziąsło 
dziąsło 
dziąsło brzeżne 
dziąsło brzeżne|brzeg dziąsła|brzeg dziąsłowy|okolica brzegu dziąsłowego 
dziąsło międzyzębowe 
dziąsło na grzbiecie wyrostka 
dziąsło po stronie podniebiennej 
dziąsło wolne 
dziąsło związane|przyczep dziąsła|dziąsło przyczepione 
dziąsłowy przyczep włóknisty 
dzioby kleszczy 
dzioby kleszczy 
dzioby kleszczy 
dziób 
dziura od kuli 
dziurkacz do koferdamu 
dziurkacz wycinający otwór jednego rozmiaru 
dźwięk opukiwania 
dźwignia boczna 
dźwignia boczna 
dźwignia Cogswell B 
dźwignia Crane’a|Cranepick 
dźwignia Cryera 
dźwignia dentystyczna 
dźwignia do wierzchołków korzeni|dźwignia korzeniowa 
dźwignia prosta|dentystyczna dźwignia prosta 
dźwignia|raspator |elewator 
EDTA|kwas etylenodwuaminoczterooctowy 
efekt cytopatyczny 
efekt drenażu|efekt tamponu 
efekt drugiego szczytu 
efekt klina 
efekt leczenia operacyjnego 
efekt obręczy wokół schodka|efekt obręczy|efekt skuwki 
efekt pamięci kształtu 
efekt piezoelektryczny 
efekt trawienia kwasem 
efekt wysuszania odsłoniętego dziąsła 
efektywność cięcia|skuteczność cięcia|wydajność cięcia 
egzogenny 
egzopolisacharydowa matryca 
egzostozy |wyrośla 
egzostozy kości|wyrośla kostne|egzostozy kostne 
egzotermiczny 
ekosystem kanału korzeniowego 
ekscentrycznie położone pęknięcia 
ekscentrycznie zlokalizowane jądro komórkowe 
ekskawator 
ekskawator|łyżeczkowy wydrążacz|łyżeczka kostna 
ekspandowany politretrafluoroetylen 
ekspansja higroskopijna 
ekspansja kości po stronie językowej 



ekspansja masy osłaniającej 
ekspansja podczas wiązania|ekspansja towarzysząca wiązaniu|ekspansja wiązania 
ekspansja różnicowa 
ekspansja spowodowana sorpcją wody 
ekspansja termiczna|rozszerzalność termiczna  
ekspansja w kierunku policzkowo-językowym 
ekspansja wyrostka zębodołowego 
eksploracja kanału przetoki 
eksploracja kanału|opracowanie kanału 
eksploracja|interwencja 
eksplorować 
ekstrakcja chirurgiczna 
ekstrakcja i replantacja zęba 
ekstrakcja kleszczami|ekstrakcja wykonywana kleszczami 
ekstrakcja tylnych zębów szczęki 
ekstrakcja wszystkich zębów z łuku 
ekstrakcja z wyboru 
ekstrakcja zachowanych zębów u pacjenta 
ekstrakcja zęba 
ekstrakcja zęba z późniejszą implantacją 
ekstrakcja|usuwanie zębów 
ekstraktor Cancelliera 
ekstraktor Masseranna 
ekstraktor|urządzenie do usuwania narzędzi 
ekstruzja ortodontyczna 
ekstruzja|przepchnięcie|wysunięcie zęba|przedostanie się|wtłoczenie 
ekstrypacja miazgi|pulpektomia 
ekstyrpacja |wyłuszczenie 
ekstyrpacja miazgi|usunięcie miazgi 
ekstyrpacja żywej miazgi|ekstyrpacja przyżyciowa 
ektomezenchyma 
ektotopowo 
ektotopowy 
elastaza 
elastomer 
elastomer polisullidowy 
elastomerowa końcówka 
elastomerowe materiały do rejestracji zwarcia 
elastomerowe materiały wyciskowe 
elastomery silikonowe 
elastyczna szyna 
elastyczne masy wyciskowe 
elastyczny powrót|powrót elastyczny 
elastyczny|giętki 
elektrochirurgia|zastosowanie noża elektrochirurgicznego 
elektroda podstawowa|elektroda bierna 
elektrokauter z elektrodą pętlową 
elektrokauter|elektrokauteryzacja 
elektrolitycznie aktywowana woda 
elektroniczne myjki ultradźwiękowe 
elektropolerowanie 
elektryczna szczotka do zębów 



elektryczne szczotki do zębów 
elektryczne źródło ciepła 
elektryczny mieszalnik próżniowy 
elektryczny przyrząd do pomiaru żywotności miazgi|urządzenie do elektrycznego testowania miazgi 
element tnący|narzędzie tnące 
element wydzielniczy|narząd wydzielniczy 
elementy blokujące kanał 
elementy czuciowe 
elementy dziąsła 
elementy elastyczne 
elementy grzewcze 
elementy narzędzi maszynowych 
elementy protez częściowych 
elementy resztkowe 
elementy retencyjne 
elementy retencyjne typu lokator 
elementy szkieletowe|elementy szkieletu 
elementy tkankowe 
elementy układu nerwowego 
elementy zęba 
elewator okostnowy Molta 
eliminacja 
eliminacja 
eliptyczne cięcie 
embrionalne struktury kostne 
embrionalny 
endodoncja lecznicza 
endodoncja regeneracyjna 
endodoncja zapobiegawcza 
endodoncja|leczenie endodontyczne 
endodoncja|przypadki endodontyczne 
endodontium 
endodontologia|endodoncja  
endodontycznie 
endodontyczno-periodontologiczny|endodontyczno-periodontalny 
endodontyczny 
endometr 
endometr 
endometr Root ZX 
endometr|elektroniczny lokator wierzchołka |elektroniczny lokator apeksu 
energiczne szczotkowanie zębów 
enterokoki 
enukleacja|wyłuszczenie  
enzymy lizosomalne 
enzymy proteolityczne 
eozynofile 
epinefryna 
epitelializacja powierzchni 
erozja 
erozja|nadżerka 
estetyczny 
estetyczny|mający korzystną estetykę 



estetyka jamy ustnej 
estetyka przedniego odcinka łuku zębowego 
estetyka twarzy 
etap osuszania 
etap wytrawiania i uzdatniania 
etapowa technika iniekcyjna 
etapowe usuwanie zębiny próchnicowej 
etiologia 
etiologia periodontyczna 
etiologicznie 
etydokaina 
etyloceluloza 
eugenol 
eugenolan cynku 
eukaperka 
Europejskie Towarzystwo Endodontyczne (European Society of Endodontology) 
fagocytowany 
faktyczny 
fala kondensacji 
fałd śluzówkowo-policzkowy tylny szczęki 
fałdy nosowo-wargowe 
fałdy poprzeczne 
fałszywe światło kanału|fałszywy kanał 
fałszywie dodatnia reakcja|fałszywie pozytywny wynik 
fałszywie negatywna odpowiedź|fałszywie ujemna reakcja 
faryngoplastyka|plastyka gardła 
faza amorficzna 
faza austeniczna 
faza ciasta 
faza gamma-2|faza cynowo-miedziowa gamma-2 
faza intensywnej higienizacji jamy ustnej podczas leczenia 
faza krystaliczna 
faza sekrecyjna ameloblastów 
faza szklista 
faza zielonej ceramiki|faza zielona 
faza|seans 
fazy amorficzne ceramiki 
fenestracje 
fenoksymetylopenicylina 
fenol 
fenole|związki fenolowe 
fenytoina 
feston McCalla 
fiberoptyczna lampa zakładana na głowę 
fibroblasty 
fibroblasty okołozębowe 
fibrocyty 
fibronektyna 
fibryle kolagenowe|włókna kolagenowe 
fibryna 
fibrynogen 
filar lokalizujący|lokalizator 



filar|ząb filarowy|podparcie|łącznik 
filary wewnętrzne 
film o małej grubości|mała grubość filmu 
filotyp 
finir do kompozytu z 30 nacięciami 
fizjologiczna wymiana|eksfoliacja|utrata 
fizjologiczna zębina wtórna 
Flex R 
Flexofile 
flora bakteryjna 
flora bakteryjna 
flora jamy ustnej 
flora poddziąsłowa 
Fluor Protector 
fluor|fluorek 
fluorek cynkowo-potasowy 
fluorek cyny|fluorek cynawy 
fluorek sodu 
fluorescencja 
fluorkowana pasta do zębów|pasta do zębów z fluorem 
fluorkowanie wody wodociągowej 
fluorkowany|fluorowany 
fluorkowe pasty do zębów 
fluoroapatyty 
fluorowodór 
fluoroza 
fluoroza endemiczna 
fluoroza zębów 
fluoryzacja 
fluoryzacja|preparat fluorkowy|zabieg fluoryzacji 
fobia stomatologiczna 
folia cynowa 
forma odlewnicza 
forma planktoniczna 
forma resztkowa 
forma|forma podstawy 
formaldehyd 
formokrezol 
formokrezol rozcieńczony w stosunku 1:5 
formować|odkładać|wstrzyknąć|umieścić|podać|zdeponować 
formowanie się twardych tkanek|tworzenie twardej tkanki |tworzenie tkanek twardych 
formowanie się zębiny|odkładanie się zębiny|tworzenie zębiny|odontogeneza 
formówka 
formularz oceny przypadku endodontycznego 
formularz zgody pacjenta|pisemna zgoda pacjenta 
fosfataza alkaliczna 
fosforan ośmiowapniowy 
fosforan sodu 
fosforan szklisty 
fosforan trójwapniowy 
fosforany wapnia 
fotel dentystyczny 



fragment koronowy|złamany fragment koronowy 
fragment złamanego narzędzia|fragment narzędzia 
fragment|wypełnienie 
fragmenty gutaperki 
fragmenty zęba 
frezować 
frezowanie 
from mesial to distal 
frontowa część 
frykcyjne rogowacenie błony śluzowej policzka 
fryzowanie 
ftalan dibutylowy 
funkcja fibroblastów 
funkcja kształtująca 
funkcja nerwu 
funkcja odontoblastów 
funkcja utrzymująca 
furkacja|okolica furkacji  
furkacja|ściana od strony furkacji 
furkacja|trifurkacja 
furkacje klasy 2 
furkacje klasy II 
fuzja 
gabinet stomatologiczny|gabinet dentystyczny 
gabinet stomatologiczny|praktyka dentystyczna 
gabinet stomatologiczny|zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej  
galwanizm 
gałąź bródkowa 
gałąź|gałąź żuchwy  
gardło 
gardłowy 
gatunki bakterii 
gatunki bakterii 
gatunki bakterii występujące w jamie ustnej|gatunki bakterii pochodzące z flory jamy ustnej 
gatunki synergistyczne 
gaza hemostatyczna|hemostatyczny opatrunek z gazy 
gaza impregnowana wazeliną 
gaza|kompres z gazy 
gazik|gaza|kompres gazowy|kompres z gazy 
gąbeczka zwilżona solą fizjologiczną 
gąbka 
gąbka kolagenowa 
gąbka żelowa (Gelfoam) 
genetycznie określony 
genotoksyczne właściwości 
gesty|gęsta masa 
gęsta masa 
gęste utkanie kości|gęsta kość  
gęstość kości 
gęstość|spoistość 
gęsty materiał uszczelniający 
gęsty|lepki|o znacznej lepkości 



giętki 
giętkość 
giętkość przy zginaniu 
gingiwektomia 
gingiwoplastyka 
gips modelowy 
gips modelowy 
gips modelowy|model gipsowy 
gips odlewowy o wysokiej wytrzymałości (supertwardy) i niskiej ekspansji  
gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości (supertwardy) i małej ekspansji 
gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości (supertwardy) i wysokiej ekspansji 
gips odlewowy supertwardy o wysokiej wytrzymałości i wysokiej ekspansji 
gips ortodontyczny 
gips supertwardy 
gips supertwardy do matryc 
gips supertwardy|gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości  
gips wyciskowy 
gips|gipsowy 
gips|kamień|gips dentystyczny|gips twardy|gips odlewowy (twardy) 
girlandowate cięcie 
glasjonomerowe materiały odtwórcze 
glass-jonomerowy sealer 
glazura 
glazurowanie 
gliceryna 
glikol organiczny 
glikol propylenowy 
glikozaminoglikan 
glikozaminoglikany 
glinian trójwapniowy 
glinożelazian czterowapniowy 
glukonian chlorheksydyny 
gładkie komórki mięśniowe wokół naczyń 
gładkie wiertło diamentowe na turbinę 
gładzenie|wygładzenie  
głębia ogniskowa 
głęboka kieszonka przyzębna 
głęboka sedacja 
głęboki kiretaż 
głębokie ubytki drugiego i trzeciego stopnia 
głębokie ubytki próchnicowe 
głębokie warstwy zębiny 
głębokie znieczulenie|całkowite znieczulenie|skuteczne znieczulenie 
głęboko opracowany ubytek 
głęboko położone zmiany w tkankach miękkich 
głęboko zatrzymany 
głębokość kieszonki dziąsłowej 
głębokość kieszonki dziąsłowej|głębokość rowka dziąsłowego  
głębokość kieszonki|głębokość rowka dziąsłowego|głębokość kieszonek dziąsłowych|głębokość kieszonek|głębokość kieszonki dziąsłowej 
głębokość naświetlania 
głębokość odbudowy 
głębokość preparacji 



głębokość preparacji dostępu 
głębokość przedsionka 
głębokość rowków wiórowych 
głębokość wprowadzania wiertła w tkanki zęba 
głębokość wstecznego wypełnienia 
głębokość wypełnienia wstecznego 
głowa żuchwy|głowa wyrostka kłykciowego  
główka pracująca 
główka szczoteczki  
główna skarga (skarga, z którą pacjent się zgłasza) 
główny 
główny kanał 
główny materiał wypełniający 
główny materiał wypełniający 
gnyk 
gojące się tkanki 
gojący się obszar|obszar gojenia 
gojenie ran chirurgicznych 
gojenie się kości|gojenie się tkanki kostnej|gojenie kości 
gojenie się tkanek okołowierzchołkowych 
gojenie stwierdzone klinicznie i radiologicznie 
gojenie tkanek miękkich 
gojenie tkanki kostnej 
gojenie z wytworzeniem blizny 
Gonon post removal system 
gorący upychacz typu System B|rozgrzewany rozpychacz w typie Systemu B 
gotowy cement 
góra-dół 
górna część 
górna łyżka 
górna powierzchnia 
górna tylna tętnica zębodołowa 
górne drogi oddechowe 
górny 
górny 
górny siekacz przyśrodkowy 
górny zwój szyjny 
gradient ciśnień 
granica czerwieni wargowej 
granica ekstensji protezy 
granica elastyczności 
granica proporcjonalności 
granica skórno-śluzówkowa 
granica szkliwno-zębinowa na brzegu siecznym 
granica szkliwno-zębinowa|połączenie szkliwno-zębinowe 
granica ząb-kość wyrostka 
granica ząb-tkanka 
granica zębiny i miazgi 
granica|połączenie 
granica|styk|powierzchnia styku|płaszczyzna kontaktu|powierzchnia|miejsce kontaktu|połączenie |interfaza|kontakt 
granice międzykrystaliczne 
granice zębiny 



granulat do termoplastycznej iniekcji 
Great White 
gromadzenia się 
gromadzenie się|odkładanie się|wstrzyknięcie|odłożenie|złogi 
gromadzić się 
gromadzić się|skupisko|agregat 
gronkowce 
gruba blaszka zbita kości 
grubo rowkowany 
grubość 
grubość dziąsła 
grubość filmu|grubość tworzonego filmu 
grubość G|średnica G|średnica|oszacować|miernik|miarka|rozmiar|przyrząd pomiarowy|wyskalować okolicę wierzchołka 
grubość kości 
grubość nasypu 
grubość tkanek 
grubość warstwy materiału kompozytowego 
grubość warstwy uszczelniacza 
gruboziarniste wiertło diamentowe 
gruboziarnisty diament 
gruboziarnisty pumeks 
gruboziarnisty|gruby nasyp 
gruby środek abrazyjny|gruboziarnisty środek abrazyjny |grube ścierniwo|gruboziarnisty materiał abrazyjny 
gruczolak łojowy skóry 
gruczolaki wielopostaciowe 
gruczolakorak 
gruczoły ślinowe 
grupa zębów 
grupy merkaptanowe 
grupy metakrylanu 
grupy polikwasowe 
grzbiet dziąsła 
grzbiet języka 
grzbiet kości 
grzbiet kości|brzeg kości|poziom kości|kostny brzeg zębodołu|brzeg kości wyrostka zębodołowego|kość wyrostka zębodołowego|kość grzbietu wyrostka zębodołowego 
grzbiet międzyzębowego wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka w żuchwie|grzbiet wyrostka zębodołowego żuchwy 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego szczęki 
grzbiet wyrostka zębodołowego|brzeg wyrostka zębodołowego|szczyt grzbietu wyrostka zębodołowego 
grzbiet wyrostka zębodołowego|poziom wyrostka zębodołowego kości|poziom wyrostka zębodołowego 
grzbietowa powierzchnia 
grzebień brzeżny kości 
grzebień językowy 
grzebień nerwowy 
guma butadienowo-styrenowa 
guma lateksowa 



gumka do polerowania 
gumka|kielich gumowy|gumka do polerowania 
gumki 
gumki ścierne do amalgamatu|gumki ścierne  
gummy smile|„wysoka linia uśmiechu”|uśmiech dziąsłowy|uśmiech dziąsłowy (z odsłonięciem dziąseł)  
gumowa taśma 
gumowaty 
gumowe koreczki|gumowe osłonki|gumowe korki 
gumowe podkładki 
gumowe stopery 
gumowy kapturek 
gumowy sączek 
gutaperka 
gutaperka impregnowana glass-jonomerem 
gutaperka na nośniku 
gutaperka uplastyczniana chloroformem 
gutaperka uplastyczniona rozpuszczalnikiem|chemicznie uplastyczniana gutaperka 
gutaperka w fazie alfa 
guz Pindborga 
guz szczęki 
guz śluzowo-naskórkowy 
guz zębopochodny keratocystyczny 
guz zębopochodny torbielowaty wapniejący 
guz zębopochodny z komórkami widmem 
guzek 
guzek  
guzek Carabellego 
guzek czynnościowy 
guzek językowy|cingulum 
guzek stawowy 
guzek szponowaty 
guzki Bohna 
guzki przedsionkowe 
guzkowaty 
guzkowaty 
guzkowaty ząb przedtrzonowy 
guzkowy 
guzowatości lub występy kostne 
guzowatości szczęki 
guzowatości szczęki 
guzowatość czołowa 
guzowatość szczęki|guz szczęki 
gwałtowne ruchy 
gwałtowny kaszel 
gwintowane, wkręcane wkłady 
gwintowany 
gwintowany wkład 
halogenowa żarówka kwarcowo-wolframowa 
halogeny 
halotan 
hamować 
hamować|tłumić 



hamowanie|zahamowanie  
heaping up 
hematoksylina-eozyna 
hemidesmosomy 
hemisekcja|zabieg hemisekcji 
hemolizyny 
hemostatyczne paski gazy 
hemostaza tkankowa|hemostaza|hemostaza tkanek 
hemostaza|zahamowanie krwawienia 
herpangina|pęcherzykowe zapalenie gardła i jamy ustnej 
heterogenny 
hialina 
hialuronidaza 
higiena jamy ustnej 
higiena posługiwania się rtęcią 
higienistka 
higienistka dentystyczna 
higroskopijność|pochłanianie wody 
higroskopijny 
hipercementoza 
hiperdoncja 
hiperelastyczność 
hiperfunkcja 
hipermineralizacja 
hiperplastyczne ziarninowe zapalenie dziąseł 
hiperplastyczny|przerostowy 
hiperteloryzm 
hipertoniczny 
hiperzapalne monocyty 
hipodoncja 
hipofosfatazja 
hipokalcyfikacja szkliwa 
hipokalcyfikacyjny 
hipomineralizacja 
hipoplastyczny 
hipoplazja gruczołów ślinowych 
histamina 
histereza 
histiocytoza X|choroba z komórek Langerhansa|histiocytoza X (komórek Langerhansa)|histiocytoza z komórkami Langerhansa 
histiocyty 
histochemiczna technika enzymatyczna 
histologia 
histologicznie|w badaniu histologicznym|w preparacie histologicznym 
hodowla bakterii beztlenowych z kanałów korzeniowych 
homopolimery 
hybryda silikonu addycyjnego i polieteru|kompleks złożony z silikonu addycyjnego i hybrydowego polieteru|silikon addycyjny - polieter hybrydowy 
hydrochinon 
hydrodynamiczne systemy do płukania kanałów korzeniowych 
hydrofilny 
hydrofobowy 
hydrokodon 
hydrokoloidowa masa wyciskowa|hydrokoloid alginatowy|alginat hydrokoloidowy|hydrokoloidowy alginat 



hydrokoloidowy 
hydrokoloidy 
hydroksyapatyt 
hydroksymetakrylany 
hydroksynadboran sodu 
hydroskopijny 
hydrożel 
idealnie wygładzone ściany 
identyfikacja korzenia 
identyfikacja poziomu kości 
igła do do irygacji 
igła do iniekcji 
igła do znieczulenia miejscowego 
igła Gilmorea 
igła iniekcyjna 
igła Lentulo 
igła Lentulo|spirala Lentulo 
igła rozmiaru 18|igła nr 18 
igła spiralna|spiralny fragment narzędzia|igła Lentulo|Lentulo 
igła z mikrokońcówką|igła w mikrokońcówce 
igłotrzymacz Castroviejo 
igłotrzymacz|kleszcze hemostatyczne|kleszcze do hamowania krwawienia|hemostat 
igłotrzymacz|utrzymywacz igły 
igły endodontyczne|igły do płukania kanałów  
ilex 
ilość skrętów 
imadło do szwów 
immunoglobulina E|IgE 
immunokompetentny 
immunomodulatory neuropeptydów 
immunoreaktywny 
implant osseointegracyjny|zintegrowany z kością implant 
implant platformowy 
implant sięgający do poziomu tkanek miękkich 
implant wkręcany|implant w formie śruby 
implant|implant zębowy 
implant|wszczepić|leczenie implantologiczne 
implantacja jonów 
implantacja jonów boru 
implantacja natychmiastowa 
implantacja|umieszczenie implantu  
implantologia 
implantologia 
implantologia stomatologiczna 
implanty ceramiczne 
implanty lokalizatorowe|lokalizatory 
implanty metalowe pokryte ceramiką 
implanty na bazie tytanu 
implanty podokostnowe 
implanty przezkostne 
implanty sięgające do poziomu kości wyrostka zębodołowego 
implanty śródkostne 



implanty w zębach przednich 
implanty z cyrkonu 
implanty ze stopów 
implanty ze stopu tytanu 
impuls 
impuls oksymetryczny|pulsoksymetria 
impulsy nerwowe 
impulsy|aktywność 
indometacyna 
indukcja|wzbudzanie|wpływ|proces tworzenia|formowanie się|indukowanie|pobudzenie 
indukowane naprężenia wewnętrzne 
indukowany przez bakterie 
indywidualna zmienność korzeni i ich krzywizn 
indywidualnie dopasowany ćwiek gutaperkowy 
indywidualnie dopasowany ćwiek zmiękczony rozpuszczalnikiem 
indywidualny 
infekcja 
infekcja dróg oddechowych 
infekcja krętkowo-wrzecionowcowa 
infekcja mikrobiologiczna 
infekcja nawracająca 
infekcja okołowierzchołkowa|infekcja w okolicy wierzchołkowej |zakażenie okołowierzchołkowe 
infekcja w kanalikach zresekowanego wierzchołka korzenia 
infekcja wsteczna 
infekcja z udziałem różnych szczepów drobnoustrojów|zakażenie wielobakteryjne 
infekcyjny|zakaźny 
informacja o impedancji 
infrapozycja 
infuzja 
inhibitory proteazy 
inicjator 
inicjator nadtlenkowy 
inicjator, który jest organicznym nadtlenkiem 
iniekcja termoplastycznej gutaperki 
iniekcyjna gutaperka 
inlay|wkład|wkład koronowy 
instruktaż higieny jamy ustnej 
instrument rotacyjny|narzędzie obrotowe|narzędzie maszynowe|narzędzie rotacyjne 
instrument służący do przenoszenia ciepłej gutaperki 
instrument typu micro-debrider 
instrument ultradźwiękowy|narzędzie ultradźwiękowe|urządzenie ultradźwiękowe 
instrumentacja narzędziami ręcznymi 
instrumentacja poddziąsłowa 
instrumentarium chirurgiczne|zestaw chirurgiczny 
instrumentarium|instrumenty|narzędzia 
instrumentarium|oprzyrządowanie |narzędzia 
instrumenty służące do oczyszczania kanałów korzeniowych|narzędzia służące do opracowywania kanałów 
instument palcowy|instrument do użycia w palcach 
integracja 
integralność brzeżna 
intensywność dolegliwości bólowych|intensywność bólu 
intensywność|nasilenie|stopień zaawansowania|ciężkość|poziom|stopień 



intensywny|nasilony|silny 
interakcje między bakteriami 
interakcje z innymi środkami farmakologicznymi 
interfaza kość-stop metalu 
interfaza płytka/szkliwo 
interfaza wypełnienie/ząb 
interfaza ząb/wypełnienie 
interleukiny 
interpozycja tkanki kostnej 
interpretacja zdjęcia radiologicznego|ocena radiologiczna 
interpretacja zdjęć rentgenowskich 
interproksymalna część zęba 
interproksymalne pierścienie 
interproksymalny|styczny|w przestrzeniach interproksymalnych 
inter-radicular suture 
interstitial cusp 
interwencja endodontyczna 
interwencja stomatologiczna 
intruzja|wgłobienie|wtłoczenie 
intubacja donosowa 
inwazja drobnoustrojów 
inwazyjność 
inżynieria tkankowa 
ircha z różem polerskim 
irygator Stropko 
irygator Stropko 
irygator Stropko z urządzeniem do osuszania 
istniejące wypełnienia 
istota szara 
izolacja termiczna|ochrona termiczna 
izolacja zęba 
izolacja zęba koferdamem|zastosowanie koferdamu|założenie koferdamu 
izolator 
izolowane zapalenie przyzębia 
izolowany 
izometryczna technika dwusiecznej kąta|technika dwusiecznej kąta 
jak najbardziej wierzchołkowo|możliwie jak najbardziej wierzchołkowo|jak najgłębiej wierzchołkowo 
jakość wypełnienia kanałów korzeniowych 
jałowa woda 
jałowe środowisko 
jałowy|wolny od bakterii 
jama kostna 
jama kostna 
jama kostna|ubytek w kości 
jama miazgi 
jama nosowa 
jama nosowa 
jama torbieli 
jama torbieli 
jama ustna 
jama ustna|środowisko jamy ustnej 
jamki|zatoki 



jamy przy wejściu do furkacji 
jasne zabarwienie zębiny 
jasność 
jatrogennie 
jatrogenny 
jądra wzgórza 
jądro 
jądro czuciowe 
jądro nerwu trójdzielnego 
jądro ogonowe 
jądro wielkie szwowe 
jedna trzecia 
jedna trzecia przysieczna korony 
jedna trzecia przyszyjkowej części korzenia 
jednoetapowe leczenie kanałowe 
jednoetapowy 
jednoetapowy 
jednokomorowy 
jednokorzeniowy|z jednym korzeniem|o pojedynczych korzeniach 
jednopęczkowy|z pojedynczym pęczkiem 
jednorodny 
jednorodny|równomierny 
jednostka sterująca 
jednostronnie 
jednowizytowe postępowanie endodontyczne|jednowizytowe leczenie endodontyczne|postępowanie jednowizytowe 
jednoznaczna diagnoza 
jednożyłkowe nici chirurgiczne 
język geograficzny|rumień wędrujący języka|wędrujące zapalenie języka 
język pobruzdowany (pofałdowany) 
językowa część brodawki mezjalnej 
językowa powierzchnia brzegu żuchwy 
językowa powierzchnia płyty protezy górnej 
językowa powierzchnia protezy dolnej 
językowa strona|językowa część 
językowe stopnie 
językowe zwężenie|przewężenie językowe 
językowo od 
językowo-przedsionkowy 
językowy nawis|nawis zębiny 
językowy|strony językowej|językowo|po stronie językowej|od strony językowej 
jod 
jodoform 
jodofory 
jonomery hybrydowe 
jonomery modyfikowane żywicą 
jony fluorkowe 
kalcyfikacja 
kalcyfikacja miazgi|zwapnienie miazgi 
kalcyt 
kalcytonina 
kalibrowany 
kalikreiny 



kalka artykulacyjna 
kamera wewnątrzustna 
kamforochinon 
kamforowany monochlorofenol 
kamforowany parachlorofenol 
kamica ślinianki 
kamienie karborundowe 
kamienie miazgowe|kamienie miazgi|kamienie w miazdze|zębiniaki  
kamienie osadzone 
kamienie polerskie 
kamienie przyłączone 
kamienie ślinowe 
kamienie wolne 
kamienie zębiny|kamienie miazgi|twory zębopodobne 
kamień diamentowy 
kamień naddziąsłowy 
kamień nazębny 
kamień poddziąsłowy 
kamień występujący w przestrzeniach stycznych 
kamień zielony|łupek zielony (kamień zielony) 
kamień|kamień nazębny 
kanaliki 
kanaliki zębinowe 
kanaliki zębinowe 
kanaliki zębinowe w obrębie korzenia 
kanalikowy|o strukturze kanalikowej 
kanał 
kanał boczny 
kanał dodatkowy 
kanał dodatkowy w furkacji 
kanał drugiego zęba przedtrzonowego szczęki 
kanał korzeniowy opracowany w kształcie rozszerzającego się łagodnie stożka 
kanał korzeniowy typu I 
kanał korzeniowy|kanał 
kanał kości 
kanał mezjalno-językowy|kanał mezjalny podniebienny|kanał bliższy językowy 
kanał mezjalno-policzkowy|kanał bliższy policzkowy|kanał policzkowy bliższy|kanał policzkowy mezjalny 
kanał miazgowy 
kanał nerwu zębodołowego dolnego 
kanał o dużym stopniu zakrzywienia 
kanał patologiczny|przetoka|kanał przetoki 
kanał pilotowy 
kanał podniebienny 
kanał policzkowy dystalny 
kanał przetoki 
kanał przysieczny 
kanał typu IV|konfiguracja kanału typu IV 
kanał typu kokardy 
kanał w kształcie litery "C"|tzw. kanał C-kształtny|kanał C-kształtny 
kanał w kształcie stożka 
kanał w kształcie stożka 
kanał w kształcie stożka|kanał opracowany stożkowato 



kanał wargowy|kanał przedsionkowy 
kanał wypełniony MTA 
kanał z resztkami miazgi|kanał z nieusuniętymi pozostałościami tkankowymi|niedopracowany kanał 
kanał ze schodkiem|kanał z wypreparowanym stopniem 
kanał żuchwy 
kanał żuchwy|kanał żuchwowy 
kanały bliższe|kanały mezjalne 
kanały boczne 
kanały boczne i dodatkowe kanały w furkacji 
kanały furkacji 
kanały odlewnicze 
kanały odlewnicze 
kanały odlewnicze|kanał odlewniczy  
kanały otwierające się do 
kanały w furkacji 
kanały z transportacją wierzchołkową 
kanały, których leczenie zakończyło się niepowodzeniem 
kanały|system kanałów |system korzeniowy|system kanałowy 
kancerogenny 
kandydoza śluzówkowo-skórna 
kaolinit 
kapnograf 
kapnografia 
kapsułka zawierająca pojedynczą porcję materiału 
kapsułkowany|w postaci kapsułkowanej|otorebkowany 
kapturek|kielich 
karborundowy proszek 
kariogeniczność|próchnicotwórczość 
karkowe węzły chłonne 
Karnauba|wosk carnauba|wosk Karnauba 
karpula 
karta pacjenta 
karwer 
karwer 
kaskada krzepnięcia 
katalizator 
katepsyna G 
katgut 
katgut (collagen) chromowany trawiony 
katgut chromowy 
katgut czysty 
katolit 
kauter elektrochirurgiczny 
kauteryzacja|przyżeganie 
kącik warg|spojenie warg 
kąpiel trawiąca|wytrawianie 
kąpiel wodna 
kąt angulacji|kąt promieniowania 
kąt cięcia 
kąt cięcia wynoszący 45° 
kąt dystalno-językowy 
kąt kontaktu 



kąt kontaktu wody i wosku dentystycznego 
kąt krzywizny|kąt krzywizny korzenia 
kąt nacięcia|kąt cięcia 
kąt natarcia 
kąt odejścia 
kąt ostrza w stosunku do tkanki 
kąt padania promieni rentgenowskich|ustawienie kątów promieniowania|kierunek przebiegu promieniowania rentgenowskiego|ustawienie|angulacja|zagięcie|zakrzywienie|projekcja|kąt projekcji|kąt ustawienia (angulacja)|kąt|nachylenie|kąt nachylenia 
kąt projekcji 
kąt resekcji 
kąt resekcji korzenia wynoszący 0° 
kąt resekcji w postaci stromego stożka 
kąt rozstawienia korzeni 
kąt rozwarcia wierzchołka 
kąt sondowania 
kąt spirali rowka wiórowego 
kąt ukosu 
kąt ukosu resekcji korzenia 
kąt ukosu wynoszący 45°|stożek pod kątem 45°  
kąt ułożenia filmu 
kąt ustawienia wiertła 
kąt wklinowania 
kąt zukośnienia|kąta ścięcia 
kąt żuchwy 
kąt, pod którym wykonuje się zdjęcie 
kąt|projekcja 
kątnica M4 Safety 
kątnica M4 Safety (SybronEndo) 
kątnica o wysokim momencie obrotowym|końcówka z wysokim momentem obrotowym 
kątnica posuwisto-zwrotna|końcówka zapewniająca ruch posuwisto-zwrotny|końcówka wykonująca ruch posuwisto-zwrotny|końcówka o ruchu posuwisto-zwrotnym 
kątnica redukująca prędkość 
kątnica rotacyjna|końcówka rotacyjna 
kątnica wolnoobrotowa|mikromotor|wolnoobrotowy mikrosilnik|końcówka wolnoobrotowa 
kątnica|końcówka|mikromotor|końcówka stomatologiczna|końcówka z napędem mikrosilnikowym 
kątowe cięcia uwalniające 
kątowy 
kątowy|wykonane pod różnym kątem|w projekcji skośnej|zagięty|ustawiony pod kątem 
keratocysta zębopochodna 
keratynocyty 
keton etylowo-metylowy 
K-Flex 
kieł 
kieł żuchwy 
kierunek dowierzchołkowy 
kierunek poziomy 
kierunek|wymiar 
kierunkowe opukiwanie 
kierunkowość 
kieselguhr|diatomit|ziemia okrzemkowa|ziemia diatomowa 
kieszeń na powierzchni dystalnej zęba 
kieszonka dziąsłowa|bruzda dziąsłowa|szczelina dziąsłowa 
kieszonka kostna|kieszonka podwyrostkowa|kieszonka poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego|kieszonka sięgająca poniżej poziomu kości |kieszonka poniżej poziomu kości wyrostka zębodołowego  
kieszonka patologiczna|kieszonka periodontalna|kieszonka przyzębna 



kieszonka patologiczna|tworzenie się kieszonek przyzębnych|tworzenie kieszonki |tworzenie kieszonek|kieszonki dziąsłowe 
kieszonka|kieszeń kostna|kieszeń przyzębna 
kieszonki 
kieszonki powyżej kości wyrostka|kieszonki nadwyrostkowe|kieszenie powyżej brzegu kości wyrostka zębodołowego 
kieszonki przyzębne 
kieszonki rzekome 
kikut 
kikut korzenia 
kikut miazgi 
kininogeny 
kininy 
kireta Gracey 
kireta kostna 
kireta Molta nr 2/4 
kireta periodontologiczna|łyżeczka periodontologiczna 
kiretaż 
kiretaż wierzchołka|kiretaż okolicy wierzchołka 
klamerka 
klamerka 
klamra bezskrzydełkowa 
klamra koferdamu|klamra do koferdamu 
klamra o głębokim zasięgu 
klamra retencyjna 
klamra skrzydełkowa|klamra ze skrzydełkami 
klamra|retainer|element utrzymujący 
klamry druciane 
klamry łagodne|kleszcze łagodne 
klamry protez częściowych 
klamry tłoczone Asha 
klasa 2 ubytków furkacji 
kleistość 
klej cyjanoakrylanowy 
kleszcze 
kleszcze Adsona 
kleszcze Allisa 
kleszcze bagnetowe 
kleszcze chirurgiczne|kleszcze przeznaczone do ekstrakcji|kleszcze do ekstrakcji  
kleszcze do gradówek|kleszcze gradówkowe 
kleszcze do odłamanych końców korzeni 
kleszcze do pinów 
kleszcze do srebrnych ćwieków 
kleszcze do tkanek|szczypczyki tkankowe 
kleszcze do zakładania klamer 
kleszcze dolne uniwersalne 
kleszcze górne uniwersalne 
kleszcze górne zakrzywione 
kleszcze korzeniowe 
kleszcze kostne z cienkimi końcami 
kleszcze kostne|odgryzacz kostny|kleszcze kostne zgryzające  |obgryzacz|szczypce kostne 
kleszcze naczyniowe Spencera 
kleszcze o cienkich dziobach 
kleszcze Peana o cienkich dziobach 



kleszcze Steiglitza|kleszczyki Steiglitz 
kleszcze typu cowhorn (krowi róg)| 
kleszcze z małymi dziobami 
kleszcze z tnącym brzegiem bocznym 
kleszcze z tnącym końcem 
kleszczyki naczyniowe 
kleszczyki naczyniowe 
kleszczyki naczyniowe Pean|chirurgiczne kleszczyki 
kleszczyki Stieglitza|kleszcze Stieglitza 
kleszczyki tkankowe Adsona 
kleszczyki tkankowe|pincety|kleszcze tkankowe|kleszcze do tkanek 
kleszczyki używane do usuwania srebrnych ćwieków 
klin tkanek 
klindamycyna 
klinować się|klin 
klinowanie 
klinowanie narzędzia 
klinowanie|zablokowanie się 
klinowy płat tkanki łącznej 
kliny międzyzębowe 
klips 
klisza ekstraszybka 
klisza typu "F" 
klisza ultraszybka 
klisza|klisza rentgenowska  
kloroperka 
klucz 
klucz skrzynkowy 
kłopotliwy|problematyczny|przyczynowy|zajęty 
kłujący 
kły 
kły górne|kły szczęki 
koagregat 
koagulacja 
kocie łby 
koferdam typu "split" 
koferdam z uszczelnieniem 
koferdam|guma koferdamu 
koferdam|ślinochron 
kolagen zębinowy 
kolagen|gąbka kolagenowa|tampon kolagenowy 
kolagenaza 
kolagenowe preparaty hemostatyczne 
kolankowate przewężenie|łokieć/kolanko|przewężenie zwane kolankiem 
kolbowata masa 
kolbowate korzenie|bańkowate korzenie 
kolce 
kolce 
kolec nosowy 
kolec nosowy przedni 
koloid 
koloidalne cząsteczki krzemu 



koloidalny 
kolonie szczepów promienicy 
kolonizacja|rozwój  
kolonizować|zasiedlać 
kolor|odcień|odcień zęba 
kolornik 
kolornik|wzornik koloru 
kolorowy 
kołnierz z tkanki|kołnierz tkanek 
kołnierze implantów 
kombinowane naczyniaki płaskie w kolorze czerwonego wina 
komonomery 
komora grzewcza 
komora miazgi|jama zęba 
komora miazgi|ubytek|jama zęba 
komora po całkowitym zdjęciu stropu 
komórka 
komórki bakteryjne 
komórki cementotwórcze 
komórki dendrytyczne 
komórki dendrytyczne II klasy 
komórki ektodermalne 
komórki ektomezenchymy|komórki ektomezenchymalne 
komórki fagocytarne 
komórki grzebienia nerwowego 
komórki immunologiczne 
komórki immunozapalne 
komórki kościotwórcze 
komórki mezenchymalne|komórki mezenchymatyczne 
komórki miazgi 
komórki nabłonka jamy ustnej 
komórki nabłonka łączącego 
komórki nabłonka|komórki nabłonkowe 
komórki nabłonkowe dziąsła 
komórki obronne 
komórki obronne gospodarza 
komórki odpornościowe 
komórki ozębnej 
komórki ozębnej 
komórki planktonowe 
komórki pochewki korzenia 
komórki podobne do odontoblastów 
komórki pododontoblastyczne 
komórki potomne 
komórki prekursorowe 
komórki prezentujące antygen 
komórki progenitorowe 
komórki progenitorowe rdzenia 
komórki przyzębia 
komórki rdzeniowe|komórki rdzenia 
komórki Schwanna 
komórki śródbłonka 



komórki śródbłonka|komórki środkostnej 
komórki Tzancka 
komórki wydzielnicze 
komórki zapalenia przewlekłego 
komórki zapalne|komórki stanu zapalnego 
komórkowy 
kompaktor 
kompatybilność materiałów modelowych i mas wyciskowych 
kompiula 
kompleks antygen-przeciwciało 
kompleks białkowo-żelazowy 
kompleks dziąsłowy 
kompleks fluorofosforanu cyny 
kompleks immunologiczny 
kompleks jąder nerwu czuciowego 
kompleks wrzecionowcowo-krętkowy 
kompleks zaburzeń holoprosencefalicznych 
kompleks zębinowo-miazgowy 
kompleksowe leczenie periodontologiczne 
kompletna resekcja korzeni 
kompletne uformowanie korzenia 
komplikacje podczas leczenia 
komplikacje pooperacyjne 
komponenta zapalna 
kompozyt do odbudowy zrębu korony 
kompozyt kondensowalny|kompozyt o zwiększonej gęstości  
kompozyt mikrofilowy|kompozyt z mikrowypełniaczem 
kompozyt mikrohybrydowy 
kompozyt typu flow|płynny kompozyt 
kompozyt wymagający wcześniejszego wytrawiania powierzchni zęba kwasem|kompozyt po wytrawieniu kwasem 
kompozyt z nanowypełniaczem|kompozyt nanofilowy 
kompozytowa matryca 
kompozyty do odbudowy tymczasowej|materiały kompozytowe przeznaczone do prowizorycznej rekonstrukcji 
kompozyty do odbudowy zrębu korony 
kompozyty do prac tymczasowych|kompozyty do rekonstrukcji tymczasowych|kompozyty tymczasowe 
kompozyty laboratoryjne 
kompozyty modyfikowane kwasem poliakrylowym|kompomery 
kompozyty modyfikowane polikwasami 
kompozyty o niskich naprężeniach 
kompozyty o niskim skurczu polimeryzacyjnym 
kompozyty odtwórcze 
kompozyty uniwersalne, stosowane do wszystkich ubytków|kompozyty do wszystkich zastosowań (uniwersalne)|kompozyty uniwersalne 
kompozyty|materiały kompozytowe|wypełnienia kompozytowe|materiały złożone 
kompres gazowy|kompres z gazy  
kompresor 
komunikacja endodotyczo-periodontalna 
komunikacja periodontalno-endodontyczna 
komunikujące się ze sobą kanały 
koncepcja monobloków 
koncepcja oczyszczania wierzchołka 
kondensacja boczna gutaperki|technika kondensacji bocznej|kondensacja boczna|metoda kondensacji bocznej 
kondensacja boczna na ciepło 



kondensacja boczna na zimno 
kondensacja boczna na zimno 
kondensacja na ciepło 
kondensacja pionowa na ciepło 
kondensacja pionowa|pionowa kondensacja gutaperki 
kondensacja termomechaniczna|skondensowanie gutaperki metodą termomechaniczną|metoda upychania termomechanicznego|upychanie termomechaniczne 
kondensacja ultradźwiękami 
kondensacja|ściskanie|zgniatanie|kompresja|ucisk 
kondensacja|upychanie 
kondensor|upychacz|kompaktor|upychadło|narzędzie do kondensacji |narzędzie do kondensacji materiału 
kondensowalny 
kondycja stanu przyzębia|stan tkanek przyzębia|stan przyzębia|choroba przyzębia 
kondycjoner do tkanek miękkich 
kondycjonować|stan 
kondycjonowanie 
konfiguracja kanału typu I 
konfiguracja kanału typu I 
konfiguracja kanału typu II 
konfiguracja typu I 
konfiguracje jam zębów 
koniec 
konieczność pozabiegowego przyjmowania antybiotyków 
koniuszek języka 
koniuszek prowadzący|wierzchołek prowadzący 
konstrukcja narzędzi 
konstrukcja protezy 
konsystencja cementująca|konsystencja odpowiednia do cementowania  
konsystencja gęstej masy|gęsta konsystencja 
konsystencja podkładu|konsystencja odpowiednia dla podkładu 
konsystencja|gęstość  
kontakt biointegracyjny 
kontakt biointegracyjny 
kontakt implantu z kością|interfaza implantu i kości 
kontakt kości z implantem 
kontakt ze śliną|infekcja przez ślinę 
kontakt zęba naturalnego z kością|interfaza zęba naturalnego i kości 
kontakty międzyzębowe 
kontakty po stronie niepracującej przy bocznym położeniu żuchwy 
kontakty proksymalne 
kontakty typu ząb-uzupełnienie 
kontakty w okluzji centralnej 
kontakty ząb-ząb|kontakty typu ząb-ząb  
kontakty zębów|kontaktować się z 
kontakty zębów|powierzchnie styczne|punkty styczne|punkty kontaktów zębów 
kontakty zwarciowe 
kontrast 
kontrast w postaci atramentu indyjskiego 
kontrola długoczasowa|kontrola|skontrolować |monitorować 
kontrola hemostazy 
kontrola krwawienia 
kontrola lęku 
kontrola lęku|kontrolowanie lęku 



kontrola płytki nazębnej|kontrola nad płytką nazębną|kontrola płytki 
kontrolne zdjęcie rentgenowskie 
kontrolne zdjęcie RTG 
kontrolne zdjęcie RTG|zdjęcie rentgenowskie kontrolne  
kontrolny|zatamować|opanowanie|zwalczanie 
kontrolować|odtwarzać |odwzorować |odnotować|dokumentacja 
kontrolowane wysunięcie korzenia|kontrolowane wysunięcie korzenia z zębodołu 
kontur dziąsła 
kontur kości 
kontur kości 
kontur powierzchni 
kontur powierzchni zewnętrznej korzenia|kontur powierzchni zęba 
kontur|konturować|zarys 
konturowanie grzbietu wyrostka 
konturowanie grzbietu wyrostka zębodołowego 
konturowanie wyrostka zębodołowego 
konwencjonalne leczenie endodontyczne 
konwergencja 
końcowe opracowanie brzegów ubytku 
końcowe płukanie solą fizjologiczną 
końcowe wierzchołkowe poszerzenie 
końcowy pilnik wierzchołkowy 
końcowy produkt stopu 
końcówka 
końcówka 
końcówka BUC 
końcówka do opracowania wstecznego 
końcówka do systemu PAD 
końcówka endodontyczna 
końcówka Endo-Eze 
końcówka Impact Air 45 
końcówka kątowa|kątnica 
końcówka mikrochirurgiczna 
końcówka prosta|prostnica 
końcówka Pro-Ultra nr 2 
końcówka redukująca z wysokim momentem obrotowym 
końcówka skalera 
końcówka skalera ultradźwiękowego 
końcówka ssaka/ślinociągu 
końcówka szybkoobrotowa ze wstecznym ciągiem powietrza 
końcówka ślinociągu 
końcówka ultradźwiękowa 
końcówka ultradźwiękowa 
końcówka ultradźwiękowa 
końcówka ultradźwiękowa|końcówka ultrasonograficzna 
końcówka wargowa w postaci haczyka 
końcówka wibracyjna 
końcówka wolnoobrotowa 
końcówka z chłodzeniem wodnym 
końcówka z uchwytem do pilników 
końcówki chirurgiczne ze wstecznym ciągiem powietrza 
końcówki do skalingu 



końcówki do wstecznego opracowywania wierzchołka korzenia po resekcji 
końcówki dźwiękowe 
końcówki dźwiękowe 
kopal 
kopolimer octanowo-etylenowy winylu 
kopolimer polikarboksylowy 
kopolimery 
kopolimeryzacja 
kora czuciowa 
korekta|korekcja 
korona całkowicie metalowa 
korona całkowicie metalowa 
korona całkowita 
korona całkowita wykonana ze złota|pełna korona ze złota 
korona całkowita|korona protetyczna|korona pełna|pełna korona protetyczna 
korona ceramiczna 
korona ceramiczna na podbudowie metalowej 
korona ceramiczna|korona pełnoceramiczna 
korona kliniczna 
korona kompozytowa 
korona metalowa 
korona metalowo-ceramiczna 
korona metalowo-porcelanowa 
korona porcelanowa|porcelanowa korona żakietowa (pochewkowa) 
korona protetyczna 
korona protetyczna przymocowana za pomocą śruby 
korona protetyczna|naddziąsłowa odbudowa|uzupełnienie zewnątrzkoronowe|odbudowa zewnątrzkoronowa  
korona stalowa 
korona trzyćwierciowa 
korona tymczasowa|prowizoryczna korona|korona czasowa|tymczasowa korona protetyczna  
korona ze złota|korona protetyczna ze stopu złota 
korona|część koronowa |koronowy|powierzchnia żująca|korona protetyczna|uzupełnienie protetyczne 
koronowa część 
koronowa część kanału 
koronowa część kanału korzeniowego 
koronowa część kanału|koronowy odcinek kanału 
koronowa część zęba 
koronowa jedna trzecia długości kanału korzeniowego 
koronowa krzywizna kanału 
koronowe dwie trzecie długości kanału 
koronowe odcinki kanału korzeniowego 
koronowe odrastanie tkanki miękkiej 
koronowo w stosunku do|koronowo od|dokoronowo w stosunku do|koronowo do 
koronowo-wierzchołkowe opracowywanie kanału 
koronowy mikroprzeciek|mikroprzeciek związany z wypełnieniem części koronowej 
korony i mosty oparte na implantach 
korony i mosty wykonane ze stopów dentystycznych|korony i mosty wykonane ze stopów metali  
korony kompozytowe 
korony lane 
korony oparte na wkładach|wkłady koronowo-korzeniowe 
korony porcelanowe na podbudowie ze złota 
korony protetyczne w przednim odcinku jamy ustnej 



korony tymczasowe z polimerów 
korowa część kości wyrostka 
korozja 
kortykosteroidy 
korykosteroidy|glikokortykosteroidy 
korzenie o cienkich ściankach 
korzenie policzkowe 
korzenie wykazujące dilacerację|zakrzywione korzenie 
korzenie z niewytworzonym wierzchołkiem 
korzenie zębów przedtrzonowych 
korzenie zębów trzonowych 
korzenie zrośnięte|zrośnięcie korzeni|fuzja korzeni 
korzeniowy 
korzeniowy|kanałowy 
korzeń językowy dystalny 
korzeń mezjalny zęba trzonowego żuchwy 
korzeń podniebienny 
korzeń podniebienny mezjalny 
korzeń policzkowy dystalny|korzeń policzkowy dalszy 
korzeń policzkowy mezjalny|korzeń policzkowy bliższy|korzeń mezjalny policzkowy 
korzeń przyśrodkowy|korzeń mezjalny 
korzeń trzonowca 
korzeń zęba 
korzeń|kanał|ściana korzenia 
korzeń|masa korzeniowa 
korzystniejsze oczyszczenie kanału 
kostne powiększenie guza szczęki 
kostniak|kostniwiak 
kostno-stawowy 
kostny|dot. kości 
kości twarzoczaszki 
kości Wormiana 
kościopodobny 
kość brzeżna 
kość gąbczasta 
kość międzykorzeniowa 
kość międzykorzeniowa 
kość od strony dystalnej należąca do przedniego brzegu ramienia żuchwy 
kość od strony dystalnej|kość po stronie dystalnej 
kość okołokorzeniowa 
kość po stronie policzkowej|kość wyrostka po stronie policzkowej|kość od strony policzkowej  
kość podniebienia 
kość pokrywająca policzkową stronę wierzchołka korzenia 
kość potrzebna do utrzymania zęba w zębodole|kość utrzymująca ząb w zębodole 
kość przegrody międzyzębowej|kość międzyzębowego wyrostka zębodołowego|kość międzyzębowa  
kość tworząca wał 
kość utrzymująca ząb 
kość wyrostka zębodołowego|grzbiet wyrostka zębodołowego 
kość wyrostka zębodołowego|kość wyrostka|kość zębodołowa 
kość zębodołu|właściwa kość wyrostka 
kość|beleczkowanie kostne|kość wyrostka zębodołowego|tkanka kostna 
kowalność 



krawędzie brzeżne 
krawędzie furkacji 
krawędzie tnące 
krawędzie zbudowane z cementu 
krawędź łyżki 
krawędź powierzchni korzenia 
krawędź z tkanki miękkiej 
krawędź|granica 
krawędź|wyrostek zębodołowy|grzbiet wyrostka 
krążek 
krążek bawełniany|szmaciak 
krążek polerski Moorea 
krążek ścierny 
krążek ścierny 
krążek z bardzo drobnoziarnistym nasypem z węglika krzemu 
krążenie 
krążenie oboczne|boczny obieg naczyniowy 
krążki 
krążki filcowe|filcaki 
krążki gumowe impregnowane środkami abrazyjnymi|tarcze gumowe impregnowane materiałem ściernym 
krążki papierowe 
krążki plastikowe 
krążki ścierne 
krążki ścierne 
krążki ścierne z piasku 
krążki z cuttle|krążki z drobnoziarnistego kwarcu (Si02) 
kredowy 
krem abrazyjny 
krem ochronny 
kreozot 
kresa skośna 
krezol 
kręty przebieg 
krople do nosa likwidujące przekrwienie|krople do nosa 
kroplomierz 
krótko trwający 
krótkoczasowy|krótkoterminowy 
krótkotrwały 
krótkotrwały|krótki 
kruchość 
kruchy 
kruchy 
kruchy 
kruchy 
kruchy|mało wytrzymały 
krwawiące dziąsła 
krwawiące dziąsła|krwawienie z dziąseł 
krwawiące punkty w tkankach miękkich 
krwawiący 
krwawić 
krwawienie 
krwawienie 



krwawienie domiazgowe 
krwawienie przy sondowaniu|krwawienie przy zgłębnikowaniu|krwawienie podczas zgłębnikowania 
krwawienie wewnątrzmiazgowe 
krwawienie wierzchołkowe 
krwawienie występujące przy zachowanej ciągłości brzegu dziąsła 
krwawienie z dziąseł 
krwawienie z dziąsła 
krwawienie z kanału 
krwawienie z kanału odżywczego kości|krwawienie z naczynia odżywczego w kości 
krwawienie z kanału żuchwowego 
krwawienie z kieszonki dziąsłowej 
krwawienie z tkanek miękkich 
krwawienie z zębodołu 
krwiak 
krwiak 
krwiaki okularowe 
krypta kostna 
krypta kostna 
krypty kostne zawiązków zębów stałych 
krystaliczne implanty śródkostne 
krystaliczne układy metalu i tlenu 
krystaliczny krzem 
kryształki cholesterolu 
kryształy Charcot-Leydena 
kryształy dwuwodnego siarczanu wapnia 
kryształy fluoroapatytowe 
kryształy gipsu 
kryształy hydroksyapatytów 
kryształy hydroksyapatytu 
kryształy kamienia 
kryształy leucytu|kryształy leucytowe  
kryształy półwodnego siarczanu wapnia 
kryształy typu whitlockite 
krytyczna strefa grzbietowa 
krzemian alkilowy 
krzemian cyrkonu 
krzemian etylowy 
krzemian litowo-glinowy 
krzemian orto-etylowy 
krzemiany dwuwapniowe 
krzemiany trójwapniowe 
krzemiany węglowe 
krzemionka 
krzemionka koloidalna 
krzemowo-organiczny 
krzemowy 
krzepnięcie|proces krzepnięcia|hemostaza 
krzywa naprężenia i czasu|krzywa odkształcenia względem czasu 
krzywa naprężenia i odkształcenia|krzywa naprężenia-odkształcenia 
krzywizna korzenia 
krzywizna wargowa|językowe przechylenie koron 
krzywizny korzeni|zakrzywienia kanałów 



krzywizny o małym promieniu zakrzywienia 
krzywizny w wymiarze przedsionkowo-językowym 
krzyżowanie 
kserostomia 
ksylen 
ksylokaina 
kształt anatomiczny korony zęba 
kształt dostępu do jamy zęba 
kształt festonowaty 
kształt kanału 
kształt kanału po opracowaniu 
kształt kręgla 
kształt oporowy 
kształt płata utworzonego z tkanek miękkich 
kształt retencyjny 
kształt stożka 
kształt twarzy 
kształt ubytku 
kształt|układ|nadać odpowiedni kształt|ukształtować|zarys|kształtować 
kształt|ukształtowanie|układ|konfiguracja 
kształtka 
kształtka celuloidowa 
kształtka celuloidowa 
kształtka celuloidowa (poliestrowa) 
kształtka poliwęglanowa 
kształtki celuloidowe w formie koron 
kształtki w formie koron|kształtki w formie koron celuloidowych 
kształtowanie i dojrzewanie tkanek zęba|proces dojrzewania 
kształtu hantli 
kształtu ósemki 
kształty geometryczne implantów 
kształty zresekowanych korzeni|kształty zresekowanych wierzchołków korzeni 
który nie chłonie wody 
który spełnia wymagania kliniczne|dobry 
który uległ osteointegracji|osteozintegrowany 
który uległ rewaskularyzacji|ponownie unaczyniony 
który wszedł w reakcję|przereagowany|który uległ reakcji 
ku górze|bardziej do góry|w kierunku doprzednim 
kucie 
kuleczka 
kuleczka Racellet 
kuleczka z waty 
kuleczka z waty|watka|wacik|kulka bawełniana 
kuleczki bawełniane z epinefryną (Racellet nr 3) 
kuliste wiertła 
kuliste wiertło diamentowe 
kulka waty 
kulka z waty 
kulka z waty 
kulka z waty 
kulkowaty 
kurczenie się|skurcz 



kurczyć się 
kwadrant|ćwiartka 
kwadrat z gazy 
kwalifikujący się do rekonstrukcji|nadający się do odbudowy 
kwas akrylowy 
kwas arachidonowy 
kwas chloroplatynowy 
kwas chlorowodorowy 
kwas cytrynowy 
kwas fosforowy 
kwas fosforowy w postaci żelu 
kwas klawulanowy 
kwas kondycjonujący 
kwas maleinowy 
kwas ortoetoksybenzoesowy 
kwas ortofosforowy 
kwas poliakrylowy 
kwas poliglikolowy|PGA 
kwas polikarboksylowy 
kwas superetoksybenzoesowy 
kwas wytrawiający 
kwasochłonny 
kwasowość 
kwasowy primer-adhesive 
kwasowy|mający kwasowy odczyn 
Lactobacillus|pałeczki Lactobacillus acidophilus 
lak szczelinowy|lak|uszczelniacz bruzd |uszczelniacz 
lak szczelinowy|uszczelniacz bruzd|lak 
laki kompozytowe|laki oparte na żywicach 
lakier 
lakier fluorkowy 
lakier na bazie żywicy poliuretanowej 
lakier podkładowy|lakier do ubytków 
lakowanie bruzd|lakowanie|uszczelnienie bruzdy  
laktoferyna 
laminaty ceramiczne 
laminaty porcelanowe 
lampa do utwardzania wypełnień|lampa polimeryzująca 
lampa lutownicza|palnik lutowniczy 
lampa oświetlająca 
lampa polimeryzacyjna 
lampa z łukiem plazmowym 
lampa zakładana na głowę|lampa czołowa  
lampy polimeryzacyjne emitujące światło widzialne 
lana korona 
lane uzupełnienia metalowe|uzupełnienia odlewane ze stopów metali 
lany złoty nakład 
laryngologiczny 
laser argonowy 
laser erbowy 
laserowy przepływ dopplerowski|laserowa przepływometria dopplerowska|LDF 
lasso z cienkiego drutu 



leczenie 
leczenie 
leczenie antyseptyczne 
leczenie aparatami stałymi 
leczenie chirurgiczne 
leczenie chirurgiczne|chirurgiczne postępowanie 
leczenie chirurgiczne|interwencja chirurgiczna 
leczenie chirurgiczne|rozwiązania chirurgiczne|zabieg chirurgiczny|opracowywanie chirurgiczne 
leczenie endodontyczne 
leczenie endodontyczne 
leczenie endodontyczne przy nieuformowanym jeszcze wierzchołku korzenia zęba 
leczenie endodontyczne zębów trzonowych 
leczenie endodontyczne|leczenie kanałowe|terapia endodontyczna 
leczenie endodontyczno-chirurgiczne|procedury z zakresu chirurgii endodontycznej  
leczenie kanałowe 
leczenie kanałowe|leczenie endodontyczne|leczenie kanałów korzeniowych 
leczenie kanałowe|leczenie kanałów korzeniowych|leczenie endodontyczne 
leczenie metodą wypełnienia zapobiegawczego|wypełnienie zapobiegawcze 
leczenie miazgi 
leczenie nagłych przypadków w jamie ustnej 
leczenie niechirurgiczne 
leczenie objawowe 
leczenie odtwórcze 
leczenie ortodontyczne 
leczenie ortodontyczne 
leczenie ortodontyczne|leczenie ortodontyczne zębów korygujące ich ustawienie w łuku  
leczenie ortodontyczne|ortodoncja 
leczenie periodontologiczne 
leczenie periodontologiczne|leczenie przyzębia 
leczenie pęknięć 
leczenie po utworzeniu połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba 
leczenie podtrzymujące 
leczenie polegające na usuwaniu złogów 
leczenie protetyczne 
leczenie przyzębia|zabiegi na przyzębiu|leczenie periodontologiczne 
leczenie przyżyciowe|metoda przyżyciowa 
leczenie reparacyjne 
leczenie stomatologiczne 
leczenie stomatologiczne 
leczenie techniką apeksyfikacji 
leczenie wspomagające|pomocnicza metoda leczenia 
leczenie z wyboru 
leczenie z zastosowaniem implantów 
leczenie zabiegowe 
leczenie zaburzeń zgryzu za pomocą szyny zgryzowej 
leczenie zachowawcze 
leczenie zachowawcze 
leczenie zachowawcze kanałów korzeniowych 
leczenie zachowawcze|procedury zachowawcze|leczenie odtwórcze 
leczenie|czynności podejmowane podczas leczenia|kierowanie|postępowanie|zawiadywanie |zabiegi 
leczenie|wdrożone leczenie|sposób leczenia|wkładka|stosowanie|zabieg|postępowanie terapeutyczne|postępowanie lecznicze|postępowanie  
leczony kanałowo 



leczony kanałowo|przeleczony kanałowo|po przebytym leczeniu endodontycznym 
leczony ortodontycznie 
leczony uprzednio endodontycznie 
leczyć|kontrolować 
leczyć|przeleczyć|potraktować|wytrawić 
lejek 
lejkowaty|lejkowatego kształtu 
lek przeciwlękowy 
lek przeciwzakrzepowy|środek hemostatyczny|czynnik hemostatyczny 
lek wewnątrzkanałowy 
lekarz 
lekarz dentysta 
lekarz dentysta ogólny|stomatolog ogólny|lekarz stomatolog ogólnie praktykujący|lekarz dentysta praktykujący ogólnie 
lekarz dentysta|klinicysta 
lekarze specjaliści 
lekarze stomatolodzy 
leki amfipatyczne 
leki antyhistaminowe 
leki antyseptyczne|antyseptyki 
leki na bazie fenolu stosowane we wkładkach dokanałowych 
leki przeciwbólowe 
leki przeciwbólowe 
leki przeciwbólowe 
leki sedacyjne|środki sedacyjne 
leki stosowane na czas między wizytami 
leki stosowane ogólnie 
leki stosowane przed zabiegiem 
leki zakładane do kanału|środki lecznicze wewnątrzkanałowe|leki dokanałowe|leki służące do dezynfekcji kanałów|leki stosowane do kanałów|leki wprowadzane do kanałów|wkładki dokanałowe|leki wewnątrzkanałowe 
lekki ucisk 
lekooporność bakteryjna 
lepki 
lepki 
lepki|zwarty 
lepkie płynięcie 
lepkość 
lepszy dostęp narzędzi do okolicy wierzchołkowej 
lepszy kształt opracowanego kanału 
lepszy|ułatwiony|zwiększony|poprawiony 
leucyt 
leukocytoza 
leukocyty polimorfojądrowe|leukocyty PMN|leukocyty wielojądrzaste 
leukopenia 
leukotoksyna 
leukotrieny 
lewonordefrina 
lewy boczny ząb sieczny szczęki 
lewy drugi ząb trzonowy żuchwy 
lewy kwadrant szczęki 
lewy ząb sieczny przyśrodkowy 
leżący powyżej grzbietu kości żuchwy|ponadwyrostkowy 
lęk 
lękliwy|zaniepokojony|niespokojny|zalękniony 



licowany 
licówka dziąsłowa 
licówka porcelanowa 
licówka|licówka porcelanowa|licować 
licówki ceramiczne|licówki porcelanowe  
licówki kompozytowe 
liczba ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie 
liczba|objętość|ilość 
liczne ubytki próchnicowe|rozległa próchnica|masywna próchnica 
liczny 
liczny|pierścień|warstwa|pas|pasmo|formówka 
lidokaina 
ligatura ortodontyczna 
lignina 
lignina 
lignokaina 
likwidus 
limfatyczny 
limfocyty B 
limfocyty T 
limfotoksyna 
limit elastyczności 
liner na bazie wodorotlenku wapnia 
liner|materiał typu liner|podkład|cienki podkład (liner)|podścielacz|cienki podkład|materiał do wyścielania ubytków |materiał wyścielający ubytek|wyścielacz|podścielacz ubytków 
linia cięcia 
linia dziąsła 
linia dziąsła 
linia pęknięcia 
linia szwu 
linia szyjki 
linia śluzówkowo-dziąsłowa 
linia środka|linia środkowa|linia pośrodkowa 
linia utworzona po całkowitym rozwoju korzenia|linia rozwojowa 
linia warg|linia uśmiechu 
linia złamania guzków 
linia złamania przebiegająca skośnie w kierunku mezjalnym 
linia złamania|pęknięcie|szczelina złamania 
linie przyrostu 
linie rozwojowe 
linijka milimetrowa|linijka z podziałką milimetrową  
liniowa ekspansja termiczna 
liniowa zmiana wymiarów 
liniowy 
liniowy współczynnik ekspansji termicznej 
liofilizowany 
listeryna 
listewka zębowa 
liszaj płaski nadżerkowy 
liza kości 
lokalizacja ujść kanałów 
lokalizacja ujść kanałów 
lokalne obumieranie komórek 



lorneta 
lubrykanty 
lupa powiększająca|lupa 
lusterko 
lusterko dentystyczne 
lusterko dentystyczne 
lusterko przedniopowierzchniowe 
lusterko wewnątrzustne 
lusterko wsteczne 
lutowane stopy 
lutowanie 
lutowanie twarde 
lutowia 
lutowia dentystyczne 
lutowia na bazie złota 
lutujący cement szklano-jonomerowy 
luźne części kości 
luźno przylegający 
luźno tkany 
luźno tkwi w kanale 
luźno|w sposób bierny 
łagodna i rozbieżna preparacja 
łagodna sedacja dożylna 
łagodna zmiana 
łagodne środki abrazyjne 
łagodny pemfigoid błony śluzowej 
łagodzić|znieść  
łańcuch polimerowy 
łatwo ulegający abrazji 
łatwo usuwalny 
łatwość odlewania 
łatwość zbliżenia płata z powrotem na swoje miejsce 
łatwy w mieszaniu 
łączenie z ceramiką 
łącznik 
łącznik gojący z czapeczką 
łącznik ostateczny 
łącznik stożkowy 
łączniki implantów 
łączniki o kształcie zęba 
łączyć się ponownie 
łączyć się z|dochodzić do 
łączyć się ze sobą 
łezkowaty|kształtu łzy 
łożysko mikronaczyniowe 
łożysko naczyniowe 
łuk dolny 
łuk jarzmowy 
łuk plazmowy 
łuk podniebienny|łuk zębowy 
łuk przeciwstawny 
łuk szczęki|górny łuk 



łuk zębowy 
łuki ortodontyczne|druty ortodontyczne 
łuki|drut 
łupek polerski 
łyżeczkować 
łyżka wyciskowa 
łyżka wyciskowa|łyżka|specjalna nakładka|nakładka 
łyżki indywidualne|indywidualne łyżki wyciskowe 
łzawienie kanału|płaczący kanał 
macierz międzykomórkowa|międzykomórkowa matryca 
macierz tkanki łącznej|matryca tkanki łącznej 
macierz|matryca  |matryca miazgi|matryca zębiny|bariera 
mający konsystencję musu 
mający kształt stożkowaty|stożkowaty |stożkowy  
mający nieregularną budowę 
mający podłoże endodontyczne|związany z leczeniem endodontycznym 
mający potencjał antygenowy|działający antygenowo 
mający strukturę blaszkowatą|blaszkowaty 
mający zwiększoną ruchomość|o zwiększonej ruchomości|przemieszczony|naruszony|luźny 
makrodoncja 
makrofagi 
makroskopowa fotografia 
makroskopowy 
maksymalizować obszar zbliżenia implantu z kością 
mała endodontyczna łyżeczka kostna|mała endodontyczna kireta łyżeczkowa 
mała korozja 
mała sorpcja wody 
mała wytrzymałość na rozciąganie 
mała żyłka 
małe kuliste wiertło 
małe okrągłe gładziki 
małe płynięcie 
małe rogowaciejące torbiele 
małe wypełnienia nienarażone na działanie dużych sił żujących|wypełnienia narażone na małe naprężenia|wypełnienia narażone na działanie małych sił żujących 
małe, zagięte nożyczki chirurgiczne 
mało aseptyczna technika|nieprawidłowa technika aseptyczna 
mało stożkowy kąt resekcji korzenia 
mały odcinek wierzchołka korzenia|mały wierzchołek korzenia 
mały pojemnik 
mały skurcz polimeryzacyjny 
mamelony 
manifestacje choroby w jamie ustnej 
manipulacja w zakresie tkanek miękkich 
mapa dna komory|obraz dna komory 
marsupializacja 
martwaki kostne 
martwe tkanki|martwa tkanka|martwicze tkanki  
martwica 
martwica kości szczęk 
martwica miazgi 
martwica miazgi|martwa miazga|martwicza miazga 
martwica miazgi|obumarcie miazgi  



martwica niedokrwienna 
martwica odontoblastów 
martwica popromienna 
martwica rozpływna 
martwica skrzepowa 
martwica|śmierć  
martwicze zapalenie dziąsła 
martwicze zapalenie przyzębia 
martwiczy|nekrotyczny|martwy|z martwą miazgą 
martwy 
martwy cement|nekrotyczny cement 
masa alginatowa|alginat|alginian 
masa kości 
masa osłaniająca wiążąca gipsem|masa osłaniająca na bazie gipsu 
masa osłaniająca|masa ogniotrwała 
masa silikonowa addycyjna|silikonowy addycyjny materiał wyciskowy|masa wyciskowa silikonowa addycyjna 
masa wyciskowa alginatowa|alginatowy materiał wyciskowy  
mastocyty|komórki tuczne 
masy agarowe 
masy hydrokoloidowe 
masy osłaniające na bazie fosforanów|masy osłaniające wykorzystujące fosforany 
masy osłaniające na bazie gipsu 
masy osłaniające oparte na fosforanach 
masy polieterowe|polietery 
masy złogów|duże zwapnienia 
masywne krwawienie 
maszynowe opracowanie kanału rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi 
maszynowy kompaktor 
maszynowy|skrawany 
maść nawilżająca 
materia alba 
materiał akrylowy do płyt protez 
materiał akrylowy|akrylowy|akrylan|z akrylu 
materiał bazowy|materiał podkładowy 
materiał biopsyjny 
materiał blokujący 
materiał do wypełniania kanałów|materiał rdzeniowy|materiał stały|materiał ćwiekowy|ćwieki|materiał cementujący|główny materiał wypełniający|rdzeń wypełnienia 
materiał do wypełnienia kanału 
materiał do wypełnienia wstecznego 
materiał do wypełnień wstecznych 
materiał do wypełnień wstecznych kanałów korzeniowych 
materiał do zamykania perforacji 
materiał drażniący 
materiał implantu|materiał implantologiczny 
materiał jądrowy 
materiał kompozytowy na bazie żywic 
materiał kompozytowy zrębu koronowego 
materiał monofazowy 
materiał MTA 
materiał nakładany na łyżki wyciskowe 
materiał naprawczy|materiał uzupełniający|materiał odtwórczy 
materiał nietwardniejący|materiał niezwiązany 



materiał obturacyjny 
materiał odbudowujący|wypełnienie|materiał wypełnieniowy|materiał wypełniający 
materiał odlewowy|materiał do wykonywania modeli |materiał modelowy|odlew|materiał, z którego wykonuje się model 
materiał pełnoceramiczny 
materiał pochłaniający wodę 
materiał podkładowy|materiał podścielający  
materiał podkładowy|podkład z cementu 
materiał podobny do biofilmu|materiał o strukturze podobnej do płytki bakteryjnej 
materiał podścielający tkanki miękkie 
materiał pokrywający 
materiał pokrywający odsłoniętą miazgę|materiał stosowany do pokrycia miazgi|preparat stosowany do pokrycia miazgi|materiał do pokrycia|materiał pokrywający 
materiał przepchnięty poza wierzchołek 
materiał służący do wykonania ochraniaczy ustnych 
materiał ścierny|środek abrazyjny|związek abrazyjny 
materiał twardniejący 
materiał tymczasowy|materiał do wypełnień tymczasowych  
materiał typu cementoid 
materiał uszczelniający 
materiał uszczelniający 
materiał uszczelniający 
materiał uszczelniający|uszczelnienie 
materiał użyty podczas wypełnienia wstecznego|materiał do wstecznych wypełnień|materiał do wypełniania wstecznego kanałów|materiał do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych|materiał do wypełniania wstecznego 
materiał używany na wkłady|materiał do odbudowy zrębu koronowego|materiał na wkład|materiał odbudowujący rdzeń korony|materiał podbuduwujący|materiał odbudowujący|materiał do odbudowy zrębu korony|materiał przeznaczony do budowy zrębu 
materiał wiążący 
materiał wiążący do wypełnień kanałów 
materiał wypełniający kanał|materiał do wypełniania kanałów korzeniowych|materiał wypełniający kanały korzeniowe|materiał do wypełniania kanału 
materiał wypełniający kanał|materiał do wypełnień kanałowych|materiał do wypełniania kanałów 
materiał wypełniający|materiał do wypełnień|materiał wypełnieniowy 
materiał zastępczy kości 
materiał, z którego wykonuje się model 
materiał|masa 
materiału odontotropowy 
materiały adhezywne 
materiały akrylowe 
materiały ceramiczne 
materiały dimetakrylanowe 
materiały do bezpośredniego leczenia odtwórczego|materiały do odbudowy bezpośredniej zębów  
materiały do miękkiego podścielenia protezy 
materiały do naprawy protez 
materiały do odbudowy 
materiały do płyt protez|materiał płyt protez 
materiały do profilaktyki 
materiały do przykrycia bezpośredniego miazgi 
materiały do regeneracji tkanek 
materiały do sporządzania łyżek wyciskowych 
materiały do uszczelniania koferdamu|klamry koferdamu 
materiały do wypełnień wstecznych 
materiały do zamykania perforacji 
materiały epoksydowe 
materiały epoksydowe 
materiały estetyczne w kolorze zębów 
materiały gipsowe 



materiały gipsowe|gipsy 
materiały kompozytowe składające się z dwóch past|kompozyty składające się z dwóch past 
materiały kompozytowe w postaci jednej pasty|kompozyty w postaci pojedynczej pasty 
materiały lecznicze 
materiały na bazie siarczanu wapnia 
materiały na bazie tlenku cynku z eugenolem 
materiały na bazie żywic 
materiały na bazie żywic|żywice kompozytowe|kompozyty na bazie żywic|materiały kompozytowe|żywice łączące materiały kompozytowe|materiały złożone|materiały na bazie żywic kompozytowych 
materiały o działaniu profilaktycznym|materiały zapobiegawcze 
materiały odtwórcze|dentystyczne materiały odtwórcze 
materiały przeciwzapalne 
materiały różniące się kolorem od zęba naturalnego 
materiały służące do sporządzania odlewów i modeli 
materiały służące do wykonywania uzupełnień dentystycznych metodą pośrednią 
materiały stomatologiczne 
materiały stomatologiczne|materiały dentystyczne 
materiały stosowane w dentystyce 
materiały szewne|materiały do zakładania szwów chirurgicznych|materiały do szycia|materiały do szycia chirurgicznego  
materiały sztuczne|materiały na bazie żywic syntetycznych 
materiały tlenkowo-cynkowo-eugenolowe 
materiały tymczasowe na bazie żywic do onlayów i inlayów 
materiały uszczelniające 
materiały uwalniające fluor 
materiały używane do implantów|materiały, z których wykonane są implanty 
materiały używane do wykonywania modeli|materiały do modeli  
materiały węglowe 
materiały wyciskowe stanowiące substytuty alginatów|substytuty alginatu 
materiały wyciskowe|masy wyciskowe 
materiały wypełniające kanały korzeniowe|materiały wypełniające opracowane kanały|materiały uszczelniające|wypełnienie kanałowe|materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych 
materiały wypełniające na nośniku 
materiały wypełniające|materiały odbudowujące|materiały do odbudowy |wypełnienia|materiały odtwórcze 
materiały z poli(octanu winylu)-polietylenowego 
materiały złożone 
matowienie 
matryca amalgamatu 
matryca kolagenowa 
matryca krystaliczna 
matryca organiczna 
matryca płytki 
matryca polimerowa 
matryca szkliwa|macierz szkliwa 
matryca z egzopolisacharydów 
matryca zewnątrzkomórkowa 
matryca zębiny|macierz zębiny 
matryca żywicowa 
maź (warstwy mazistej) 
mechaniczna kondensacja 
mechaniczna kontrola płytki 
mechaniczne opracowanie kanału|opracowanie mechaniczne 
mechanizm blokujący o typie przycisku 
mechanizm inicjujący 
mechanizm Luer-lok 



mechanoreceptory 
mediatory 
mediatory zapalenia powodujące powstawanie bólu 
mediatory zapalne|mediatory chemiczne 
mediatory zapalne|mediatory zapalenia|mediatory reakcji zapalnej 
megadoncja 
megalodoncja 
membrana nabłonkowa 
mepiwakaina 
metabolizować 
metaboran sodu 
metafosforan sodu 
metakrezol 
metakrylan butylowy 
metakrylan hydroksyetylowy 
metakrylan metylu 
metakrylan ortylowy 
metakrylan polietylowy 
metale nieszlachetne|metale pospolite|metale podstawowe 
metale szlachetne 
metaliczny dźwięk 
metalowa puszka polimeryzacyjna 
metalowe elementy płyty protezy 
metalowe materiały do implantów śródkostnych 
metalowe wiertło 
metalowo-kompozytowy most 
metalowy|metaliczny 
metameryzm 
metaplastyczny 
metaplazja 
metoda Caldwella-Luca 
metoda kondensacji pionowej gutaperki 
metoda kondensacji pionowej na ciepło|technika kondensacji pionowej na ciepło 
metoda koronowo-wierzchołkowa 
metoda lecznicza|sposób leczenia|metoda leczenia 
metoda lecznicza|technika 
metoda mikroabrazji|technika mikroabrazji z użyciem kwasu i pumeksu 
metoda nanowgłobienia|metoda nanoindentacji 
metoda nieadhezyjna 
metoda oceny dychotomicznej 
metoda odlewania modelu 
metoda oszczędzająca kość wyrostka zębodołowego 
metoda pobierania próbek 
metoda podawania znieczulenia na guz szczęki 
metoda pojedynczego ćwieka|metoda kondensacji centralnej|kondensacja pionowa 
metoda pośrednia 
metoda prekapsułkowania 
metoda standardowego znieczulenia 
metoda szerokokątowa 
metoda szynowania 
metoda termokatalityczna 
metoda watch-winding 



metoda wewnętrznego cięcia stożkowego 
metoda wewnętrznego wybielania zęba 
metoda wybielania 
metoda wybielania wewnętrznego|technika wybielania wewnętrznego  
metoda wypełniania kanałów korzeniowych zimną gutaperką 
metoda wypełniania kanałów|technika wypełniania kanałów korzeniowych 
metoda wypełnienia (kanału) 
metoda wypełnienia gutaperką umieszczoną na nośniku 
metoda wypłukania związków mineralnych 
metoda zachowawcza|podejście konserwatywne 
metoda zmiany kąta wiązki promieniowania 
metoda zrównoważonej siły|technika zrównoważonej siły|technika zrównoważonych sił |balanced-force technique 
metoda|dostęp|metoda postępowania|podejście|preparacja|strona|leczenie|dojście|usuwać 
metodą crown down 
metodą split-mouth 
metodą step-back 
metody chirurgiczne 
metody postępowania|czynności w leczeniu|czynności|zabiegi 
metody wybielania z użyciem ciepła 
metody wypełniania gutaperką uplastycznioną termicznie 
metody wypełniania kanałów gutaperką 
metody wypełnień|techniki obturacyjne 
metody zapobiegawcze 
metoksyetylen 
metronidazol 
metyloceluloza 
metylochloroform 
mezjalna część 
mezjalna część korony 
mezjalna powierzchnia 
mezjalne nachylenie|przechylenie mezjalne 
mezjalnie od 
mezjalno-kątowe zaklinowanie 
mezjalno-podniebienny 
mezjalny|przedni|strona mezjalna 
mezjodens 
miazga kanałowa 
miazga koronowa|część koronowa miazgi|część koronowa zęba 
miazga korzeniowa 
miazga korzeniowa 
miazga po urazie 
miazga zdrowa 
miazga zęba|miazga zębowa 
miazga|komora miazgi 
miazga|miazga zęba|przestrzeń miazgi|obszar komory miazgi|jama zęba|przestrzeń miazgowa 
miazgociąg 
miazgociąg ze stożkowatego drutu 
miejsca dehiscencji 
miejsca krwawienia 
miejsca krwawienia|krwawiące miejsca 
miejsca mikrozłamań 
miejsca narażone na małe naprężenia|obszary narażone na małe naprężenia 



miejsca niedostępne dla narzędzi 
miejsca objęte chorobą przyzębia 
miejsca objęte zapaleniem przyzębia 
miejsca odwapnienia 
miejsca powstawania pęknięć 
miejsca recesji 
miejsca retencyjne płytki 
miejsca, w których występują głębokie kieszonki 
miejsce biopsji 
miejsce biorcze 
miejsce biorcze 
miejsce do pobierania wszczepów|miejsce pobrania przeszczepu |miejsce, z którego pobiera się przeszczep|miejsce pobrania materiału|miejsce dawcze 
miejsce ekstrakcji 
miejsce narażenia|strona obnażenia|miejsce obnażonej miazgi  
miejsce opracowywania 
miejsce osteotomii|miejsce wykonywania osteotomii 
miejsce pobrania materiału wszczepowego na podniebieniu 
miejsce przywierzchołkowe|apical seat |stopień w kanale w okolicy wierzchołkowej|siedlisko wierzchołkowe (apical seat) 
miejsce pulpotomii 
miejsce wysięku 
miejsce zabiegu|operowana okolica|pole operacyjne 
miejsce, w którym założono szwy 
miejsce|strona|obszar 
miejscowa aplikacja fluorków 
miejscowa reakcja z nadwrażliwości 
miejscowa utrata przyczepu 
miejscowe pogłębienie kieszonki przyzębnej 
miejscowe stosowanie antybiotyku 
miejscowe stosowanie preparatów fluorkowych 
miejscowe usuwanie kości wyrostka 
miejscowe zdrętwienie 
miejscowe znieczulenie|selektywne znieczulenie|wybiórcze znieczulenie 
miejscowo 
miejscowy 
miejscowy system dostarczający lek 
miejscowy uraz podbródka 
miejscowy wzrost kości wyrostka zębodołowego 
mieloperoksydaza 
mieszadło mechaniczne 
mieszalnik do amalgamatu|amalgamator 
mieszalnik dynamiczny 
mieszalnik elektryczny|mieszalnik mechaniczny 
mieszane zakażenie|mieszana infekcja 
mieszanie szpatułką|zarabianie szpatułką  
mieszanie|zarabianie 
mieszanina gipsu 
mieszanina pozbawiona baniek powietrza 
mieszanina|mieszać|zarabiać 
mieszaniny zarabiane ręcznie 
mieszanka Grossmana 
mieszany 
mieszek zawiązka 



mieszek zębowy|zawiązek zęba|woreczek zębowy 
między wizytami 
międzykanalikowa macierz włóknista 
międzykorzeniowe zapalenie przyzębia 
międzyzębowo|w przestrzeniach międzyzębowych 
międzyzębowy 
miękka szczoteczka rotacyjna 
miękka szyna akrylowa 
miękki kielich Robinsona 
miękkie masy próchnicowe 
miękkie podścielenie|miękkie podścielacze|miękkie podścielenia protez|materiały do miękkiego podścielenia 
miękkie winylowe ochraniacze ustne 
mięsak kostny 
mięsak kościopochodny 
mięsakochrzęstniak 
mięsień bródkowo-językowy 
mięsień bródkowy 
mięsień prosty boczny gałki ocznej 
mięsień sercowy 
mięsień skrzydłowy 
mięsień żuchwowo-gnykowy 
mięsień żwacz 
mięśnie mimiczne twarzy 
mięśnie szczęk 
mięśnie warg 
mięśnie żwacze 
mięśnie żwaczowe|mięśnie żwacze|mięśnie żucia 
migracja neutrofili do tkanek 
migracja przednich zębów 
migrowanie zębów 
mikroabrazja 
mikroangiografia 
mikroaplikator 
mikroaspiracyjna końcówka 
mikrobiologiczny 
mikrochirurgia|zabiegi mikrochirurgiczne 
mikrochirurgiczne zabiegi endodontyczne 
mikrochirurgiczne zabiegi okołokorzeniowe 
mikrochirurgiczny 
mikrodoncja 
mikrofibularny 
mikrofilowy 
mikroflora 
mikroflora kanałów korzeniowych 
mikroflora|mikroorganizmy|bakterie 
mikrohybrydowy 
mikrokapsułkowany 
mikrokleszcze naczyniowe 
mikrokońcówka 
mikrokońcówka ultradźwiękowa 
mikrokońcówki do ssaka 
mikrokrążenie 



mikrolusterko|lusterko mikrochirurgiczne 
mikromechaniczny 
mikromotor 
mikromotor chirurgiczny 
mikronarzędzia 
mikrony 
mikroobieg 
mikroorganizmy odpowiedzialne za rozwój infekcji 
mikroostrze|ostrze mikrochirurgiczne 
mikrootwieracz 
mikroperforacja 
mikropęknięcia 
mikroporowatość|mikroporowatości 
mikroporowaty 
mikroprzeciek bakteryjny 
mikroprzeciek wierzchołkowy 
mikroprzeciek|mikroprzeciek brzeżny|powstanie szczeliny brzeżnej|mikroprzeciek bakteryjny 
mikroradiografia 
mikroradiografia 
mikroropień 
mikroskalpele 
mikroskop 
mikroskop chirurgiczny 
mikroskop elektronowy 
mikroskop endodontyczny 
mikroskop skaningowy 
mikroskop stomatologiczny|mikroskop operacyjny|mikroskop zabiegowy 
mikroskop świetlny 
mikroskopijne pęknięcia 
mikroskopowa kontrola korzenia 
mikroskopowa kontrola|kontrola mikroskopijna 
mikrostruktury 
mikrostrumień 
mikroszczoteczka 
mikrotomografia komputerowa|tomografia komputerowa 
mikroubytek 
mikrounaczynienie 
mikroupychacz 
mikroupychacze podwójnie zakrzywione|podwójnie zgięte mikronakładacze 
mikroupychacze proste|mikroupychacze z prostym uchwytem 
mikroupychadło z małą kulką|mikroupychadło kulkowe 
mikrowypełniacz 
mikrozgłębnik 
mikrozłamania|mikropęknięcia 
mineralizacja 
mineralizacja wewnątrz miazgi 
mineralizować|mineralizować się|dojść do mineralizacji  
mineralizujący 
miniaturowa przeciwkątowa końcówka 
miniaturowy 
miniimplanty 
minimalna warstwa kości w okolicy korony 



miniszczoteczki międzyzębowe|szczoteczki międzyzębowe mini 
minocyklina 
miska do mieszania 
miska do mieszania gipsu 
mleczny 
młodzieńcze zapalenie przyzębia 
młotek 
mniej wytrzymały 
mocne połączenie implantu z kością 
mocno zakleszczony w kanale korzeniowym 
mocno zakleszczony w świetle kanału 
mocno zbieżne kanały|kanały zwężające się ku otworowi wierzchołkowemu 
mocno zszynowany 
moczenie 
model 
model 
model 
model dentystyczny 
model diagnostyczny 
model diagnostyczny 
model gipsowy 
model gipsowy 
model gipsowy 
model randomizowanego wybuchu progresji choroby przyzębia 
model randomizowanych wybuchów|model przypadkowej eksplozji choroby 
model roboczy 
model roboczy 
model uzupełnienia protetycznego 
model woskowy 
model woskowy wkładu 
model z bardzo twardego gipsu 
model z gipsu|model z gipsu twardego 
model|model zęba|odlew|matryca 
modele 
modele diagnostyczne 
modele epoksydowe|odlewy epoksydowe|modele z materiałów epoksydowych 
modele robocze koron i mostów 
modele z galwanizowanych metali 
modele z twardego gipsu 
modele|modele i odlewy|modele i matryce 
modelować|rzeźbić|przyciąć 
modelowanie estetyczne 
modelowe materiały epoksydowe 
modulować 
moduł dynamiczny 
moduł elastyczności 
moduł elastyczności w ściśnięciu 
moduł protezy 
moduł stopu 
moduł wytrzymałości 
moduł zgięciowy 
moduły stopów dentystycznych przeznaczonych do uzupełnień 



modyfikowane polimery akrylowe 
moment obrotowy 
moment obrotowy 
moment ugięcia 
monoblok|jednolite wypełnienie 
monofilamentowe nici|jednowłóknowe nici chirurgiczne 
monofluorofosforan sodu 
monomer akrylanowo-fosforanowy 
monomer diakrylanowy 
monomer dimetakrylanu 
monomer resztkowy 
monomery 
monowodzian 
montmorylonit 
morfologia guzków 
morfologia kanałów korzeniowych 
morfologia kanału 
morfologia korony zęba 
morfologia korzenia|morfologia korzeni  
morfologia miazgi 
morfologia zgryzu 
morfologiczny 
morfotyp 
morwowe zęby trzonowe 
most 
most Maryland 
most pełnoceramiczny 
most zębinowy 
most zębinowy 
most zębinowy 
most zębinowy|zmineralizowana bariera w postaci mostu 
most|mosty protetyczne 
most|uzupełnić mostem|most protetyczny 
mosty wiązane żywicą 
motyczki periodontologiczne 
możliwości odbudowy|opcje odbudowy 
możliwości żucia|funkcja żucia 
możliwość odbudowy zębów 
możliwość odbudowy|możliwość odtworzenia 
możliwy do udrożnienia|możliwy do opracowania 
możliwy do uratowania 
możliwy do wyhodowania 
MTA|konglomerat trójtlenków metali|preparat MTA|materiał MTA|kompleks trójtlenków|minerał trioxide aggregate|agregat mineralnych trójtlenków  
MTAD 
mufla 
multipotencjalny 
mutagenność 
mutagenny 
na bardzo małych obrotach 
na bazie wody 
na całej długości 
na długiej szyjce|o przedłużonej szyjce 



na długość 
na etapie przymiarki 
na granicy miazgowo-zębinowej 
na linii kąta 
na linii kąta zęba 
na niskich obrotach 
na obrzeżach 
na pełną długość roboczą 
na pełną grubość tkanek 
na połączeniu wkładu koronowego z zębem 
na powierzchniach stycznych zębów|na powierzchniach stycznych|w przestrzeniach interproksymanych|w obszarach interproksymalnych |stycznie  
na poziomie granicy połączenia szkliwno-cementowego|na poziomie granicy szkliwno-cementowej |na wysokości połączenia szkliwno-cementowego 
na poziomie preparacji korzenia 
na poziomie resekcji korzenia 
na poziomie wierzchołków korzeni 
na radiogramach|radiologicznie |na zdjęciu radiologicznym|na radiogramie 
na stałe zacementowany 
na styku ząb-wypełnienie 
na szczycie grzbietu wyrostka 
na wierzchołku|na wierzchołku korzenia|przy wierzchołku korzenia|w okolicy wierzchołka|przy wierzchołku|w rzucie wierzchołka|w okolicy otworu wierzchołkowego 
na wolnych obrotach 
na wysokości 
na wysokości furkacji 
na wysokości grzbietu wyrostka zębodołowego|na poziomie brzegu kości wyrostka 
na wysokości grzbietu wyrostka|na kości wyrostka 
na wysokości punktów stycznych korony 
na wysokości szyjki zęba 
na wysokości szyjki zęba 
na wysokości wierzchołkowego punktu referencyjnego 
na zdjęciu rentgenowskim|radiologicznie |za pomocą zdjęć rentgenowskich 
na zewnątrz korzenia 
na życzenie|z wyboru 
nabłonek 
nabłonek dziąsłowy 
nabłonek jamy ustnej 
nabłonek kieszonki 
nabłonek łączący 
nabłonek łączący 
nabłonek rowkowy|nabłonek rowka dziąsłowego 
nabłonek szkliwotwórczy 
nabłonek wyścielający kieszonkę 
nabłonkowanie 
nabłonkowanie|epitelializacja  
nabyte powierzchowne przebarwienia 
nachylony 
nachylony 
nachylony dystalnie 
naciek zapalny 
naciekanie|naciekanie zmiany 
nacięcia na podniebieniu 
nacięcie błony śluzowej 
nacięcie zewnątrzustne 



nacięcie|cięcie 
nacinać 
nacisk na koronowe wyżłobienia pilnika 
naczynia krwionośne 
naczynia limfatyczne 
naczynia limfatyczne 
naczynia limfatyczne|limfa 
naczynia miazgi 
naczynia o cienkich ścianach 
naczynia pozawłosowate 
naczynia przedwłosowate 
naczynia wewnątrz miazgi|naczynia krwionośne w obrębie miazgi 
naczynia włosowate|elementy włosowate 
naczyniak centralny 
naczyniak krwionośny 
naczyniak limfatyczny 
naczyniakowatość mózgowa trójdzielna 
naczynie 
naczynie odżywcze w kości 
naczyniowy przepływ krwi 
naczyniowy|unaczyniony 
nadający się do odlewania|który można odlewać 
nadający się do sterylizacji w autoklawie 
nadający się do tłoczenia 
nadboran sodu 
nadbudowa|odbudowa zrębu korony 
naddanie|defekt pozytywny|stopień 
naddziąsłowy|znajdujący się naddziąsłowo 
nadgryz 
nadgryz|nadmiar wypełnienia|nadwyżka wypełnienia|hiperokluzja 
nadinterpretowany 
nadlewy 
nadliczbowe zęby 
nadliczbowy 
nadliczbowy guzek w kształcie stożka 
nadłamanie korony 
nadmiar 
nadmiar tkanek miękkich 
nadmiar wypełnienia 
nadmiary tkanek 
nadmierna parakeratynizacja 
nadmierna praca 
nadmierna produkcja zębiny 
nadmierna ruchomość zęba|patologiczna ruchomość zęba 
nadmierna siła stosowana podczas szczotkowania|szczotkowanie z nadmierną siłą  
nadmierna tkanka 
nadmierne obciążenie 
nadmierne opracowanie w miejscu furkacji 
nadmierne powiększenie dziąsła 
nadmierne przepełnienie kanału korzeniowego 
nadmierne rogowacenie 
nadmierne szczotkowanie 



nadmierne wypolerowanie 
nadmierne zaciśnięcie szczęk 
nadmierne zebranie brzegów i konturów 
nadmiernie opracowany 
nadmiernie opracowany 
nadmiernie ruchomy 
nadmiernie utarty 
nadmiernie utarty amalgamat 
nadmiernie wytrawić 
nadmiernie zużyty 
nadmierny ucisk przy retrakcji 
nadokostnowo 
nadokostnowy 
nadpobudliwość włókien nerwowych 
nadtlenek benzoilu 
nadwichnąć 
nadwichnięty 
nadwrażliwość 
nadwrażliwość korzeni zębów 
nadwrażliwość na nagryzanie|wrażliwość na nagryzanie 
nadwrażliwość pozabiegowa 
nadwrażliwość szyjek zębów 
nadwrażliwość w okolicy szyjki zęba 
nadwrażliwość zębiny 
nadwrażliwość zębiny 
nadwrażliwość zębów 
nadwrażliwość zębów|nadwrażliwość zębiny 
nadwrażliwość zębów|nadwrażliwość zębiny  
nadwrażliwy 
nadwrażliwy|wrażliwy 
nadziąślak ciążowy|nadziąślak ciężarnych 
nadziąślak naczyniowy 
nadziąślak włóknisty 
nadziąślak wrodzony noworodkowy 
nadziąślaki 
nagle|samoistnie  
nagłe interwencyjne leczenie 
nagłe przypadki 
nagły wzrost bakteryjny 
nagły|samoczynny 
nagryz poziomy 
nagryz|wyłączenie zęba ze zgryzu|wyłączenie zęba ze zwarcia 
nagryzać|szlifować|zgrzytać 
nagryzanie 
nagryzanie policzka 
najbardziej wierzchołkowy 
najbardziej zewnętrzny 
najdrobniejsze szczegóły 
najgłębszy 
nakład kompozytowy|nakład z kompozytu  
nakładacz 
nakładacz 



nakładacz do amalgamatu 
nakładacz do wypełniania wstecznego 
nakładacz|płaskie dłuto plastikowe|nakładacz płaski|płaska plastikowa szpatułka|płaski nakładacz plastikowy|płaskie plastikowe narzędzie  
nakładacze typu West z prostymi i wygiętymi końcówkami 
nakładać|napełniać|obciążyć 
nakładające się na siebie korzenie 
nakładające się na siebie struktury 
nakładanie się 
nakładanie się jednostek chorobowych przyzębia 
nakłady ze złota|złote nakłady koronowe|złote nakłady 
nalokson 
nałożony 
naniesiony na 
nanosić pędzlem|pędzelek|szczotka 
nanotwardość 
napędzany silnikiem 
napiąć 
napięcie naczynioruchowe 
napięcie powierzchniowe 
napięcie skóry 
napinanie mięśni 
napór (wypychanie) języka 
naprawa cementu 
naprawa tkanki kostnej|odbudowa kości  
naprawczy 
naprężenia związane z polimeryzacją 
naprężenia|napięcia 
naprężenia|naprężenie 
naprężenie lepkosprężyste 
naprężenie resztkowe|naprężenia resztkowe|naprężenia rezydualne  
naprężenie rozciągające 
naprężenie sprężyste|odkształcenie sprężyste 
naprężenie ścinające 
naprężenie zgniatające 
naprężona sieć polimerowa 
napromienianie|promieniowanie 
narastający obrzęk z wyciekiem treści ropnej 
narastanie|rozwój szczepu bakteryjnego|przerost 
narośl 
naruszenie ciągu aseptycznego 
naruszyć 
naruszyć|uszkodzić 
narząd szkliwotwórczy 
narzędzia abrazyjne 
narzędzia chirurgiczne 
narzędzia do badania 
narzędzia do cięcia tkanek 
narzędzia do kiretażu 
narzędzia do kontroli 
narzędzia do opracowywania korzenia 
narzędzia do osteotomii 
narzędzia do polerowania 



narzędzia do resekcji korzenia 
narzędzia do resekcji kości 
narzędzia do skalingu 
narzędzia do usuwania złamanych fragmentów narzędzi i wkładów koronowo-korzeniowych 
narzędzia do usuwania złogów 
narzędzia do wykańczania 
narzędzia do wykańczania akrylu 
narzędzia do wypełniania kanałów korzeniowych 
narzędzia do wypełniania wstecznego 
narzędzia do wypełniania wstecznego kanału i opracowania wypełnienia 
narzędzia do zakładania wypełnień 
narzędzia ekstrakcyjne 
narzędzia endodontyczne 
narzędzia endodontyczne|narzędzia kanałowe 
narzędzia kanałowe napędzane maszynowo|narzędzia maszynowe 
narzędzia kanałowe|narzędzia endodontyczne 
narzędzia Lightspeed 
narzędzia maszynowe niklowo-tytanowe 
narzędzia niklowo-tytanowe|narzędzia NiTi  
narzędzia o większym rozmiarze 
narzędzia periodontologiczne 
narzędzia potrzebne do stworzenia dostępu do jamy zęba 
narzędzia przeznaczone do modelowania powierzchni stycznych 
narzędzia ręczne 
narzędzia ręczne 
narzędzia rotacyjne do polerowania powierzchni 
narzędzia rotacyjne do wykańczania powierzchni 
narzędzia rotacyjne GT|rotacyjne pilniki GT 
narzędzia rotacyjne i posuwisto-zwrotne 
narzędzia służące do oczyszczania i poszerzania kanału 
narzędzia służące do wykańczania i polerowania wypełnień kompozytowych 
narzędzia stomatologiczne 
narzędzia ze stali nierdzewnej 
narzędzie aktywowane ultradźwiękami 
narzędzie diagnostyczne 
narzędzie do kształtowania ujścia kanału 
narzędzie do testu zwarcia 
narzędzie do usuwania koron 
narzędzie do usuwania wkładów|Post puller |zbijak|system do usuwania wkładów 
narzędzie do zdejmowania koron 
narzędzie dźwiękowe 
narzędzie kanałowe 
narzędzie kanałowe mające uchwyt z tworzywa sztucznego 
narzędzie maszynowe 
narzędzie maszynowe 
narzędzie maszynowe niklowo-tytanowe o małej średnicy 
narzędzie Profile 
narzędzie ręczne|pilnik ręczny 
narzędzie rozmiaru 20 o stożkowatości 0,02 
narzędzie ultradźwiękowe 
narzędzie ultradźwiękowe|pilnik ultradźwiękowy 
narzędzie z rozwiniętym splotem 



narzędzie ze skręconym splotem 
narzędzie|opracować 
nasączony 
nasączony 
nasilać się|nasilić  
nasilenie|intensywność działania 
nasilona resorpcja|rozległa resorpcja 
nasilony|poważny|zaawansowany|silny|rozległy|ciężki|mający ciężki przebieg|duży|znaczny 
następowy 
nasycenie 
nasyp diamentowy|cząsteczki diamentu 
naświetlać|utwierdzać światłem|światłoutwardzanie 
naświetlanie|polimeryzowanie materiału lampą 
naświetlany 
naturalna krzywizna kanału|krzywizna kanału  
naturalna przezierność|przezierność 
natychmiastowe leczenie 
nawarstwianie|metoda nawarstwiania  
nawis 
nawis zębiny 
nawisające uzupełnienia|nawisające wypełnienia 
nawisające wypełnienia 
nawisy 
nawisy amalgamatu 
nawisy powodujące retencję płytki 
nawisy zębiny 
nawisy zębiny w komorze 
nawisy|nawisy zębiny 
nawodnienie|uwodnienie  
nawracająca przetoka 
nawroty 
nawrót zmiany patologicznej 
nawyk silnego zaciskania zębów 
nawyki higieniczne 
nawykowe parafunkcje 
negatywowa reprodukcja 
negatywowy duplikat 
nerw bloczkowy 
nerw bródkowy 
nerw językowy 
nerw odwodzący 
nerw okoruchowy 
nerw przedsionkowo-ślimakowy 
nerw trójdzielny 
nerw zębodołowy dolny 
nerw zębodołowy dolny 
nerw żuchwowo-gnykowy 
nerwowo-naczyniowy 
nerwy nosowo-podniebienne 
nerwy przedsionkowe 
neuralgia nerwu trójdzielnego 
neuralgia związana z zakażeniem wirusa opryszczki 



neuroanatomia 
neurogenny 
neuroleptoanalgezja 
neurologiczny 
neuropeptydy 
neutralna elektrolizowana woda 
neutralny wodny roztwór EDTA 
neutrofile 
nici 
nici polimeru|łańcuchy polimerowe 
nić dentystyczna 
nie do uratowania|którego nie da się uratować 
nie mający kontaktu z zębem przeciwstawnym 
nie reagujący 
nie w pełni uformowany korzeń 
nie wybarwiony 
nie wykazujący aktywności elektrochemicznej 
nie wykazujący ruchomości|stabilny|twardy|stanowczy|spoisty 
nieabrazyjny 
nieaktywny 
nieanatomiczny 
niecałkowicie 
niecałkowicie zresekowany wierzchołek korzenia 
niecałkowite opracowanie cieśni kanału 
niecałkowite opracowanie kanału 
niecałkowite wyleczenie 
niechełboczący 
niechirurgiczne leczenie 
niechirurgiczne leczenie endodontyczne 
niechirurgicznie|zachowawczo 
niechirurgiczny|zachowawczy 
nieciągła struktura|perforacja 
nieco dowierzchołkowo od|nieco dowierzchołkowo w stosunku do |tuż poniżej 
niedający się wyhodować 
niedawno wyrżnięty 
niedestrukcyjny 
niedobory pokarmowe|niedobory żywieniowe 
niedobór materiału w obrębie brzegu 
niedojrzały|z niezakończonym rozwojem korzenia 
niedojrzały|z niezakończonym rozwojem korzenia|w trakcie rozwoju korzenia 
niedokładne wypełnienie ostateczne kanału 
niedokrwienie 
niedokrwienie tkanki 
niedokrwiony 
niedopasowanie odcienia 
niedopełnienie 
niedopełnienie kanału|niedopełnienie  
niedopełniony 
niedopełniony kanał|niewypełniony kanał 
niedorozwój szczęki 
niedorozwój szkliwa w postaci dołków 
niedorozwój szkliwa|hipoplazja 



niedostateczne oczyszczenie 
niedostateczne odżywianie 
niedostateczne przepłukanie|niewystarczające przepłukanie  
niedostatecznie utarty 
niedostatecznie utarty amalgamat 
niedrażniący|obojętny 
niedrożne kanały|kanały niepoddające się leczeniu|brak możliwości przeprowadzenia leczenia endodontycznego 
niedrożność kanału|zatkanie światła kanału|zablokowanie światła kanału|blokada światła|blokada światła kanału 
niedrożny|zablokowany 
nieelastyczny|mało giętki 
nieestetyczny 
nieglazurowany 
niekolagenowy 
niekonturowany 
niekorzystnie złamany 
nieleczony|pozostawiony bez interwencji |nieprzeleczony  
niemetale 
niemodyfikowany 
niemożliwy do odbudowy|nie nadający się do odbudowy|nie do odbudowania|nie nadający się do rekonstrukcji 
niemożliwy do usunięcia 
niemożliwy do wyleczenia 
nienadający się do odbudowy|nienadający się do leczenia 
nienarażony na duże obciążenia 
nienaruszony|niezakłócony 
nienocyreceptorowy 
nieoczyszczona przestrzeń kanałowa 
nieoczyszczony|niedoczyszczony 
nieodbudowany 
nieodkształcony 
nieodlany 
nieodnaleziony|niezlokalizowany 
nieodpowiednie odwarstwienie płata 
nieodpowiednio przygotowany|zbyt ograniczony 
nieodpowiednio wykonana resekcja wierzchołka korzenia 
nieodsłonięty 
nieodwarstwiony 
nieodwracalne hydrokoloidy 
nieodwracalne zapalenie miazgi 
nieodwracalnie 
nieodwracalny 
nieodwracalny 
nieopracowanie któregoś z kanałów|kanały pominięte podczas opracowywania|kanały nieodnalezione|niezauważone kanały|pominięte kanały 
nieopracowany 
nieopracowany|niedopracowany 
nieorganiczne kryształy fosforanu wapnia 
niepełnowartościowy 
niepewne rokowanie|ostrożna diagnoza|niewiadoma prognoza 
niepodatny 
niepodparty|podminowany 
niepokój związany z leczeniem dentystycznym 
niepoprawne ustawienie zębów|nieprawidłowo położone zęby  
niepoprawny|niewłaściwy  



nieporowaty 
nieposzerzony kanał 
niepotrzebne leczenie innych zębów 
niepowikłany|niecałkowity|nieskomplikowany 
niepowodzenie kliniczne implantu 
niepowodzenie lecznicze|niepowodzenie leczenia 
niepowodzenie w aspekcie radiologicznym 
niepowodzenie w odbudowie 
niepowodzenie zabiegów chirurgicznych 
niepożądane narastanie tkanki na ząb 
nieprawidłowa praca narzędzi w trakcie leczenie kanałowego 
nieprawidłowe oczyszczenie i wypełnienie kanału 
nieprawidłowe odwarstwienie płata|niewłaściwe utworzenie płata 
nieprawidłowe opracowanie i wypełnienie wsteczne 
nieprawidłowe opracowanie kanału|zbyt energiczne posługiwanie się narzędziami|nadmierne opracowywanie |zbyt dalekie opracowanie kanału|przejście narzędzia przez wierzchołek|przeinstrumentowanie |przechodzenie narzędziami endodontycznymi poza wierzchołek 
nieprawidłowe ustawienie w łuku 
nieprawidłowe wprowadzenie i wtłoczenie kleszczy 
nieprawidłowe wypełnienie kanału korzeniowego 
nieprawidłowe zwarcie|nieprawidłowy zgryz|wada zgryzu 
nieprawidłowo położony 
nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne 
nieprawidłowo ukierunkowany 
nieprawidłowo umieszczone wypełnienie wsteczne 
nieprawidłowo umieszczony 
nieprawidłowo wykonany wkład 
nieprawidłowo wypełnione kanały korzeniowe 
nieprawidłowo zaprojektowany płat|nieprawidłowo utworzony płat 
nieprawidłowo zmineralizowany 
nieprawidłowości 
nieprawidłowości błony śluzowej jamy ustnej 
nieprawidłowości korzeniowe 
nieprawidłowości podczas obróbki zdjęcia 
nieprawidłowości w jamie ustnej 
nieprawidłowości w korzeniach 
nieprawidłowości zębiny 
nieprawidłowości|odchylenia od normy|odchylenia od stanu prawidłowego 
nieprawidłowy 
nieprawidłowy 
nieprawidłowy 
nieprawidłowy kontakt zwarciowy|zaburzenia w zgryzie|przeszkody zgryzowe|przeszkoda zgryzowa|interferencja okluzyjna 
nieprawidłowy|niekorzystny 
nieprzebarwiający zębiny 
nieprzedłużający się 
nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich|wysycenie|kontrast na zdjęciach RTG|nieprzepuszczalność dla promieni RTG|kontrastowość |kontrast na zdjęciach rentgenowskich|nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich 
nieprzepuszczalny 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich|silnie wysycony|nieprzepuszczający promieniowania|nieprzepuszczający promieni rentgenowskich|dający kontrast na zdjęciu rentgenowskim|kontrastować się na zdjęciu rentgenowskim|dawać kontrast|kontrastujący się na zdjęciu rentgenowskim|o charakterze 
zacienienia|dający kontrast radiologiczny|kontrastowy|widoczny na zdjęciu RTG|zatrzymujący promienie rentgenowskie|nieprzezierny|dający kontrast na zdjęciu RTG 
nieprzereagowany|który nie uległ reakcji 
nieprzezierność 
nieprzeźroczysty|nieprzezierny|opakerowy 
nieprzyjemny smak 
nieprzyjemny zapach z ust 



nieprzyjemny zapach z ust|przykry zapach z ust (halitosis)|halitosis 
nieregularna budowa ścian kanału 
nieregularności kanału|nieregularności systemu kanałów korzeniowych 
nieregularny kształt wyrostka zębodołowego 
nieresorbowalny 
nieresorbowalny 
nieresorbujący się 
nieretencyjny 
nieropne zaostrzenie 
nierozciągnięty 
nierozcieńczony|w postaci nierozcieńczonej 
nierozpuszczalny w wodzie 
nierównomiernie 
nierówności|nieregularności  
nieruchomy 
nieruchomy 
nieskeratynizowany 
nieskomplikowany 
nieskrępowany 
niespecyficzny|nieswoisty 
niesprowokowany 
niestandardowy 
niesteroidowe leki przeciwzapalne 
niestożkowy 
nieszczelne wypełnienia 
nieszczelne wypełnienie 
nieszczelne wypełnienie|niewłaściwie wykonane uzupełnienie|zniszczone wypełnienie|niewłaściwe wypełnienie|wadliwa odbudowa|uszkodzona odbudowa korony|uszkodzone wypełnienie|wadliwe uzupełnienie 
nieszczelnie wypełniony 
nieszczelność brzeżna 
nieszczelność brzeżna 
nieszczelny 
nieszczelny 
nieszczelny 
nieszczelny 
nieszczelny|nieszczelność 
nietnące zakończenie wiertła 
nietnący 
nietnący wierzchołek|nietnące zakończenie 
nietoksyczny 
nietrafna diagnoza 
nietrzymanie barwnika 
nietwardniejący|niewiążący 
nietypowy ból twarzy 
nieuczulający 
nieudany 
nieuformowany wierzchołek korzenia zęba 
nieulegający korozji 
nieunaczyniony 
nieuszkodzony 
nieuszkodzony 
nieutwardzony 
niewchłanialny|nieresorbowalny|nieresorbowany 



niewiążąca masa uszczelniająca 
niewidoczny 
niewłaściwa odbudowa 
niewłaściwy|niedostateczny|niepoprawny |nieodpowiednio wypreparowany |niewystarczający 
niewłóknisty 
niewrażliwy|niewrażliwy na testy|wykazyjący brak reakcji na testy 
niewykazujący objawów klinicznych|bez objawów klinicznych  
niewykryty 
niewymagający mieszania 
niewynabłonkowany 
niewypełniony 
niewypełniony|bez wypełnień 
niewypełniony|niedopełniony|bez wypełniaczy|niezawierający wypełniaczy 
niewyrżniety 
niewystarczająca estetyka|zła estetyka 
niewystarczająca kontrola długości roboczej kanału 
niewytrawiony 
niewywołujący drażnienia|niedrażniący 
niezainfekowany|niezapalny 
niezainfekowany|wolny od bakterii|niezakażony 
niezakaźny 
niezakłócony widok 
niezakłócony|bezkolizyjny|pozbawiony przeszkód  
niezakończony rozwój korzenia 
niezakończony rozwój wierzchołka korzenia 
niezakrzywiony|mało giętki 
niezależny od światła 
niezapalny|zdrowy|niezakażony 
niezbuforowany 
niezbyt wyraźny 
niezdolność do nagryzania danym zębem 
niezębopochodny|niezębowy 
niezmienny 
niezmineralizowany 
nieznaczne napięcie w kierunku wierzchołkowym 
nieznaczne poszerzenie blaszki zbitej 
nieznacznie podcięty 
nieznieczulony 
nieznośny 
nieznośny 
niezresekowany 
niezróżnicowany 
niezwiązany|w stanie niezwiązanym 
niezwrócony do śluzówki|niezwrócony do błony śluzowej 
niklowo-tytanowy system narzędzi rotacyjnych 
niskie naprężenie podczas ściskania 
niskonaprężeniowy 
niskoobjętościowy ssak 
niskotopliwy 
nitka retrakcyjna|nić retrakcyjna 
nitka superfloss 
nitkowanie|stosowanie nici dentystycznej 



nitkowaty 
nitrylowana celuloza 
nocny 
nocyceptory 
nocyreceptory|działanie nocyreceptorów 
nocyreceptywny 
norma 
normalnie wiążący 
nosowo-podniebienny 
noszenie protez przez całą dobę 
nośnik ciepła|przenośnik ciepła 
nośnik gutaperki systemu Thermafil|nośnik Thermafil  
nośnik|rdzeń|przenośnik 
nośnik|vehiculum 
nowo powstałe odontoblasty 
nowotwory jamy ustnej 
nożyczki chirurgiczne 
nożyczki chirurgiczne 
nożyczki Deana 
nożyczki do przecinania ścięgien 
nożyczki do rozwarstwiania na tępo 
nożyczki do szwów|nożyczki do przecinania nici chirurgicznych|nożyczki do obcinania szycia 
nożyczki do tkanek 
nożyczki Metzenbauma 
nóż Bucka 
nóż elektrochirurgiczny 
nóż Kirklanda 
nóż Orbana 
nóż periodontologiczny 
NUG|martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł 
nukleacja jądra 
o charakterze „zrywającym” 
o charakterze ropnym|wypełniony treścią ropną 
o cienkim dziobie| 
o dużej gęstości elektronowej 
o dwóch końcach 
o gąbczastej konsystencji 
o konsystencji kremu 
o konsystencji piasku 
o kształcie rusznicy|w kształcie rusznicy|przypominający rusznicę 
o lejkowatym kształcie 
o nadmiernej mineralizacji|hipermineralizowany 
o nieprzewidywalnej lokalizacji 
o niskiej lepkości 
o niskiej wytrzymałości|o małej wytrzymałości 
o pełnej długości 
o podłużnym kształcie 
o podwójnym systemie wiązania|o podwójnym mechanizmie wiązania 
o przedłużonym działaniu 
o średniej lepkości 
o większej stożkowatości 
o większej stożkowatości 



o większej wytrzymałości 
o większych rozmiarach|szerszy 
o wydłużonym trzonku 
o wysokiej wytrzymałości|supertwardy|wysoce wytrzymały 
o zresekowanym korzeniu|po apikotomii 
o zwężającym się wierzchołku 
obciąć 
obciąć 
obciąć 
obciążenia 
obciążenia cykliczne 
obciążenia zgryzowe 
obciążony 
obcinarka modeli|przycinarka modeli 
obecność bifurkacji w kanale 
obecność niedoboru kości|ubytki resorbcyjne|uszkodzenia resorpcyjne|zmiany o charakterze resorpcji|zmiany resorpcyjne 
obejść|ominąć 
obficie 
obfite chłodzenie solą fizjologiczną 
obfite chłodzenie solą fizjologiczną 
obfite płukanie solą fizjologiczną 
objawowy|mający charakter objawowy|wykazujący objawy bólowe|wykazujący dolegliwości bólowe|wykazujący objawy kliniczne 
objawowy|paliatywny 
objawy bólowe 
objawy chorób okołowierzchołkowych|patologia w tkankach okołowierzchołkowych|zmiany patologiczne w okolicy tkanek okołowierzchołkowych 
objawy destrukcji przyzębia 
objawy kliniczne 
objawy obiektywne i subiektywne 
objawy ogólnoustrojowe 
objawy ogólnoustrojowe 
objawy okołowierzchołkowe 
objawy ozębnowe 
objawy pojawiające się między wizytami|zaognienie objawów między wizytami|objawy pojawiające się poczas leczenia 
objawy radiologiczne 
objawy radiologiczne|wynik badania radiologicznego 
objawy spoza jamy ustnej 
objawy subiektywne 
objawy w przyzębiu 
objawy występujące po wypełnieniu 
objawy ze strony miazgi 
objawy ze strony stawów skroniowo-żuchwowych 
objawy, które imitują ból zębów 
objąć|dotrzeć do 
objęcie swym zasięgiem obu powierzchni stycznych 
objętościowo stabilny|wymiarowo stabilny 
objętościowy współczynnik ekspansji termicznej 
objętość frakcji 
objętość jamy zęba|rozległość jamy zęba 
objęty procesem chorobowym|dotknięty procesem chorobowym 
objęty przewlekłym zapaleniem 
obkurczenie dziąsła 
obkurczenie naczyń 



obliteracja komory i kanału miazgi|obliteracja kanału korzeniowego|obliteracja kanału 
obliteracja komory miazgi 
obliteracja światła kanałów 
obliteracja|zamazanie|zarośnięcie 
obluzować się 
obluzowany|przemieszczony 
obnażenie komory 
obnażenie miazgi 
obnażenie próchnicowe 
obnażenie żywej miazgi 
obnażony|odsłonięty|poddany próbie|otwarty 
obnażony|zainfekowany|zmieniony chorobowo|dotknięty|objęty procesem chorobowym 
obniżona wysokość kości wyrostka zębodołowego 
obojętny fenolowany aldehyd glutarowy 
obracać się w odwrotnym kierunku 
obraz histologiczny 
obraz histopatologiczny|stan histopatologiczny 
obraz kliniczny 
obraz radiologiczny 
obraz tomografii komputerowej 
obraz trójwymiarowy 
obraz w wymiarze mezjalno-dystalnym|powierzchnia mezjalno-dystalna 
obraz z mikroskopu elektronowego 
obraz z mikroskopu elektronowego|zdjęcie z mikroskopu skaningowego  
obraz|zobrazować 
obrażenia ustno-twarzowe|urazy ustno-twarzowe 
obręb furkacji zęba|okolica furkacji 
obręb guma koferdamu - ząb|miejsce styku guma koferdamu z zębem 
obręb jednej trzeciej wierzchołkowej długości kanału 
obręcz 
obręcz|efekt obręczy 
obrotowy 
obróbka powierzchni 
obróbka zdjęć|wywoływanie zdjęć|wykonywanie|wytwarzanie  
obrót 
obrys|zarys|obraz|kształt|kontur 
obrzeża wypełnienia amalgamatowego 
obrzeże protezy 
obrzęk 
obrzęk 
obrzęk dziąsła 
obrzęk okolicy podbródkowej 
obrzęk tkanek miękkich 
obrzęk tkanek miękkich 
obrzęk twarzy 
obrzęk twarzy|obrzęki okolic twarzy 
obrzęk warg i policzków 
obrzęk wokół żuchwy 
obrzęk wyrostka zębodołowego 
obrzęk zapalny 
obrzęk|pęcznienie |obrzmienie 
obrzęknięty 



obrzmienie tkanek 
obserwacja długoczasowa 
obserwacja|wizyty kontrolne|badanie kontrolne|badania  
obserwacje ewentualnych zmian radiologicznych 
obszar furkacji 
obszar furkacji|rejon furkacji|furkacja|obręb furkacji|rozwidlenie  
obszar martwicy 
obszar mezjalny i dystalny zęba|powierzchnie styczne|okolice interproksymalne|rejony styczne 
obszar międzyzębowy|okolica międzyzębowa 
obszar objęty danym procesem chorobowym 
obszar objęty zapaleniem|zmieniona zapalnie okolica|obszar zapalny 
obszar odontoblastów 
obszar pododontoblastyczny|okolica pododontoblastyczna 
obszar przedni żuchwy|przedni odcinek żuchwy 
obszar rozwidlenia|obszar furkacji|furkacja|obręb furkacji|okolica furkacji|furkacja korzeni 
obszar sieczny 
obszar sinawy 
obszar stanowiący podłoże protetyczne|obszar podłoża protetycznego|podłoże protetyczne 
obszar wyżłobienia 
obszar zewnątrzkorzeniowy 
obszar|część 
obszary bez podcieni 
obszary dziąseł 
obszary nacieczenia 
obszary o dużej gęstości kanalików 
obszary stłoczenia 
obszary z podcieniami|obszary podcieni|podcienie  
obszary zawinięcia metalu 
obszary znacznych podcieni 
obszernie 
obszerny|masywny|duży objętościowo 
obturacja ciągła 
obturacja kanału korzeniowego 
obturator|ćwiek 
obumrzeć 
obumrzeć|ulec obumarciu  
obustronne zapalenie gruczołu ślinowego przyusznego związane z bulimią 
obustronny 
obwodowo|na obrzeżu 
obwodowy|położony obwodowo|zewnętrzny|obwodowo leżący|powierzchowny|obwodowa część|obrzeże 
obwodowy|przyległy poniżej|podstawowy|znajdujący się poniżej|leżący pod  
obwód korzenia 
obwód|obrzeże|obrzeża 
obwódka cytoplazmy 
ocena długości roboczej|pomiar długości kanału 
ocena histologiczna 
ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta 
ocena periodontologiczna 
ocena pozabiegowa 
ocena przedzabiegowa 
ocena przedzabiegowa 
ocena przedzabiegowa|ocena przedoperacyjna 



ocena przepływu krwi 
ocena radiologiczna 
ocena stanu ogólnego pacjenta 
ocena stopnia zajęcia furkacji 
ocenić 
ochraniacz formowany w jamie ustnej 
ochraniacz szczęk|szyny ochronne na zęby|ochronne szyny nazębne 
ochraniacze wierteł 
ochrona 
ochrona guzków 
ochrona guzków 
ochrona koronowej części zęba 
ochrona miazgi 
ochrona przed śliną 
ochrona termiczna 
ochronne przykrycie 
ochronny cienki podkład (liner) 
ochylenie|odkształcenie przebiegu kanału 
ochylić się 
ocieplenie|ciepło 
octan chloroheksydyny 
octan cynku 
octan metakrezylu 
octan winylowo-etylenowy 
oczyszczać 
oczyszczanie obszarów stycznych|oczyszczanie przestrzeni stycznych|oczyszczanie rejonów stycznych 
oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych i poddziąsłowych 
oczyszczanie|opracowanie 
oczyszczenie|usunięcie|opracowanie|usunięcie rozkładających się tkanek|usunięcie zmienionych tkanek|eliminacja zanieczyszczeń|usunięcie zanieczyszczeń|usunięcie złogów|usunięcie złogów nazębnych|opracowanie chirurgiczne 
oczyszczony 
oczyścić całkowicie|oczyścić |usunąć wszelkie zanieczyszczenia|opracować 
od przodu|doprzednio|z przodu 
od strony 
od strony językowej 
od strony korony 
od strony mezjalno-policzkowej|po stronie mezjalno-policzkowej 
od strony okluzyjnej 
od strony okluzyjnej 
od strony perforacji 
od strony podniebiennej 
od strony policzkowej 
od strony powierzchni okluzyjnej korony 
od strony powierzchni żującej|od powierzchni żującej 
od strony wargowej i podniebiennej |od strony mezjalnej i dystalnej  
od tyłu|do tyłu 
od wewnątrz|od wewnętrznej strony zęba 
odbicie|wycisk 
odbierać 
odbudowa 
odbudowa 
odbudowa brzeżna 
odbudowa części koronowej zęba|odbudowa koronowa|odbudowa korony zęba 



odbudowa kompozytem z użyciem kształtek w formie koron 
odbudowa kompozytowa|uzupełnienie kompozytowe|wypełnienie z żywic kompozytowych 
odbudowa koroną protetyczną|pełna odbudowa 
odbudowa koronowej części zęba 
odbudowa korony 
odbudowa korony z przykryciem guzków|odbudowa pokrywająca guzki|wypełnienie odtwarzające powierzchnię zgryzową 
odbudowa kostna 
odbudowa oparta na filarze będącym implantem|łącznik implantu 
odbudowa protetyczna 
odbudowa rdzenia 
odbudowa tymczasowa 
odbudowa wykonana z metalu|uzupełnienie z metalu 
odbudowa z użyciem wkładu koronowo-korzeniowego|odbudowa ostateczna za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego|odbudowa wkładem koronowo-korzeniowym 
odbudowa z zastosowaniem implantu|uzupełnienie na implancie 
odbudowa za pomocą koron 
odbudowa za pomocą wkładów koronowo-korzeniowych 
odbudowa za pomocą żywic kompozytowych|wypełnienie żywicą kompozytową 
odbudowa zębów na wkładach 
odbudowa zrębu koronowego materiałem złożonym|odbudowa zrębu koronowego materiałem kompozytowym 
odbudowa zrębu korony 
odbudowa zrębu korony 
odbudowa|uzupełnienie|wymiana|reponowanie  
odbudować przyczep nabłonkowy 
odbudować zrąb 
odbudowany koroną 
odbudowy wkładami z włókna 
odcementowanie 
odcementowanie 
odcementowanie|oddzielenie się|odseparowanie 
odchodzić 
odchylenia|nieprawidłowości 
odchylenie tkanek miękkich|odwarstwienie płata tkanek miękkich 
odchylenie zęba 
odciąć|przerwać  
odciągnąć|odsunąć  
odcienie opakerowe|odcienie nieprzezierne 
odcięcie 
odcięcie|uszkodzenie |przerwanie|przecięcie 
odcięty 
odcięty 
odcinać|ścinanie|ciąć|nacięcie |ścięty|cięcie|przecięty|przecięcie 
odcinać|zresekować |amputować 
odcinany fragment 
odcinek końcowy|szczyt|końcowa część|koniec  
odcinek przedni 
odcinek przedni szczęki 
odcinek|fragment|część|segment  
odczuwający strach|zalękniony 
odczuwalny|promieniujący 
odczuwanie 
odczuwanie bólu 
odczyn okołowierzchołkowy 



odczyn włóknisto-nabłonkowy 
odczyt 
oddychanie przez usta 
oddziaływanie kompleksów immunologicznych 
oddzielenie się ceramiki od metalu 
oddzielenie się|rozseparowanie|wyodrębnienie|złamanie 
oddzielić 
oddzielić się 
oderwanie tkanki dziąsła|odwarstwienie 
odesłać|skierować pacjenta do specjalisty|skierować 
odessać 
odgałęzienia|cieśnie 
odgałęzienie końcowe 
odgazować 
odgazowanie 
odizolować 
odizolowanie zęba od dostępu śliny|izolacja zęba 
odkładać|uformować|budować|odkładać się na 
odkładanie matrycy 
odkładanie się 
odkładanie się cementu 
odkładanie się cementu po wyrżnięciu zęba 
odkładanie się cementu|odkładanie się kostniwa 
odkładanie się zębiny trzeciorzędowej 
odkładanie się złogów mineralnych wewnątrz kanałów|wewnątrzkanałowe złogi tkanek twardych 
odkładanie twardych złogów 
odkładanie zębiny 
odkładany 
odkładany|odłożony 
odkształcenie plastyczne 
odkształcenie plastyczne w momencie rozerwania 
odlać|wykonać|zalać 
odlane składniki uzupełnienia 
odległość między łukami 
odległość międzywyrostkowa 
odlew dentystyczny 
odlew gipsowy|proteza stała|stałe uzupełnienie protetyczne|nakład|uzupełnienie protetyczne|lane uzupełnienie|odlewanie|odlew 
odlew roboczy|model roboczy 
odlew ze stopów złota typu II|odlew złota typu II 
odlew|model gipsowy|odlew gipsowy |model|odlewać|odlewany 
odlewanie indukcyjne 
odlewnicze masy osłaniające 
odlewy 
odłam|fragment|skruszyć się 
odłamać się 
odłamane fragmenty zęba 
odłamane fragmenty zęba 
odłamane fragmenty|odłamki 
odłamania 
odłamania szkliwa|pęknięcia w obrębie szkliwa 
odłamany fragment korony zęba 
odłamany guzek 



odłamek 
odłamek zęba 
odłamki kostne 
odmiana 
odmienności anatomiczne 
odnaleźć|ustalić 
odnerwienie 
odnowa 
odnowa populacji 
odontoblasty 
odontoblasty|warstwa odontoblastów|komórki odontoblastyczne 
odontodysplazja 
odontogeneza 
odontoklasty|dentynoklasty 
odontoplastyka 
odpaść w sposób naturalny 
odporność 
odporność gospodarza 
odporność na cykliczne zmęczenie materiału 
odporność na korozję 
odporność na nieszczelność brzeżną 
odporność na ścieranie|odporność na abrazję 
odporność na wgniatanie 
odporność na zginanie 
odporność na złamania 
odporność na złamanie skrętne 
odporność na zużycie|odpornością na starcie|odporność na ścieranie 
odporność narzędzia na zmęczenie 
odporność|odporność na odkształcenia mechaniczne 
odporność|opór  
odporny 
odporny na abrazję 
odporny na korozję 
odporny na ścieranie 
odpowiadać rozmiarem 
odpowiednie odpreparowanie płata tkanek miękkich 
odpowiedź immunologiczna|proces odpowiedzi immunologicznej|reakcja immunologiczna 
odpowiedź immunozapalna 
odpowiedź na ból 
odpowiedź osteointegracyjna 
odpowiedź pacjenta 
odpowiedź pozytywna 
odpowiedź tkankowa 
odpowiedź zapalna 
odpowiedź zębiny na bodźce drażniące 
odpowiedź|reakcja 
odpreparowywanie tkanki|odsuwanie tkanki|odchylenie tkanki 
odruch krtaniowy 
odruch wymiotny 
odruchy wymiotne|odruch wymiotny 
odsetek kompresji w momencie złamania 
odsetek wydłużenia w momencie rozerwania 



odsetki wydłużenia i ściskania 
odsłonić 
odsłonięcie 
odsłonięcie zębiny 
odsłonięcie|obnażenie|narażenie|naświetlanie|napromieniowanie|zdjęcie|uwidocznienie|otwarcie|odsłanianie|ekspozycja 
odsłonięta powierzchnia zębiny|powierzchnia odsłoniętej zębiny 
odsłonięty|obnażony 
odstąpienie od preparacji płata 
odsunięcie dziąsła za pomocą klamry 
odsunięcie|odciągnięcie|odsuwanie|retrakcja  
odśrodkowe włókna nerwowe 
odśrodkowy 
odtwarzać 
odtwarzanie najdrobniejszych szczegółów 
odtworzenie 
odtworzenie 
odwapnienia spowodowane aparatami ortodontycznymi 
odwapnienie 
odwapnienie 
odwapniony 
odwarstwianie|odseparowywanie|uniesienie|utworzenie|odpreparowanie|odwrócenie  
odwarstwić|odpreparować |unieść|podważyć|wyważyć 
odwarstwić|uwolnić|odwrócić 
odwarstwić|wypreparować|unieść 
odwarstwienie dziąsła|zdarcie dziąsła 
odwarstwienie na ostro|wypreparowanie na ostro  
odwarstwienie na tępo|odwarstwienie tkanek na tępo 
odwarstwienie płata (dziąsła)|odsunięcie płata|odsłonięcie płata|utworzenie płata|odwarstwienie płata 
odwarstwienie płata|uniesienie płata|unoszenie płata 
odwarstwienie płata|wykonanie zabiegu płatowego|zabieg płatowy|procedura płatowa 
odwarstwiony|uformowany|utworzony|wypreparowany|odsłonięty|uniesiony 
odwarstwiony|uniesiony|wypreparowany  
odwodnienie 
odwodniony 
odwracalne zapalenie miazgi 
odwracalny 
odwracalny hydrokoloid 
odwrotne cięcie ukośne 
odwrotne skośne cięcie 
odwrócony stożek 
odwrócony wycisk 
odwzorowanie|odtwarzanie |reprodukcja  
odwzorowany 
odżywczy 
odżywienie 
ogląd wzrokowy|przegląd wzrokowy|kontrola wizualna 
ogniska 
ognisko miażdżycowe 
ognisko zapalenia 
ogólne zdrowie pacjenta|ogólny stan zdrowia pacjenta 
ogólnoustrojowy 
ogólny plan leczenia|całościowy plan leczenia 



ograniczenie 
ograniczony dostęp|ograniczenie rozwierania ust  
ograniczony płat śluzówkowo-okostnowy|ograniczony płat tkankowy 
okienko kostne 
okludować z 
okluzyjno-dystalny 
okłady z lodu|worek z lodem 
okno dostępu 
okolica bródki 
okolica bruzdy centralnej 
okolica brzegu dziąsła 
okolica dolnych zębów trzonowych 
okolica drugiego zęba trzonowego żuchwy 
okolica furkacji 
okolica furkacji|miejsce furkacji 
okolica guza szczęki 
okolica guzka|okolica guzków 
okolica guzków 
okolica jamy ustnej 
okolica korony 
okolica międzykorzeniowa 
okolica okołowierzchołkowa|obszar okołowierzchołkowy 
okolica otworu|okolica otworu wierzchołkowego|okolica wierzchołka 
okolica podoczodołowa 
okolica podżuchwowa 
okolica poekstrakcyjna 
okolica pośrodkowa korzenia zęba 
okolica przedsionka 
okolica przedtrzonowcowa 
okolica przepuszczalna dla promieni rentgenowskich|obszar przejaśnienia |obszar przejaśnienia widoczny na zdjęciach rentgenowskich 
okolica przy samym wierzchołku|obszar okołowierzchołkowy|okolica wierzchołkowa 
okolica przyczepu biologicznego 
okolica siekaczy 
okolica szczęki 
okolica szyjki 
okolica szyjki|rejon szyjki  
okolica szyjkowa|rejon przyszyjkowy 
okolica twarzowa czaszki 
okolica twarzy 
okolica ustno-twarzowa 
okolica wierzchołka korzenia|okolica wierzchołkowa|tkanki okołowierzchołkowe 
okolica wierzchołkowa 
okolica wierzchołkowa systemu korzeniowego 
okolica wyrostka sutkowatego 
okolica zatoki szczękowej 
okolica zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego 
okolica zębów przedtrzonowych 
okolica zębów trzonowych 
okolica, która ma być zaopatrzona wszczepem 
okolica|warstwa|odcinek|część 
okolice naczyń podniebiennych większych 
okolice zajętych furkacji 



okołokoronowy 
okołokorzeniowa jama kostna 
okołokorzeniowe zagęszczenie kości 
okołokorzeniowy|okołowierzchołkowy 
okołowierzchołkowe rozrzedzenie struktury kostnej|nieprawidłowości w okolicy tkanek okołowierzchołkowych 
okołowierzchołkowe ziaminiakowe zmiany 
okołowierzchołkowy kuretaż|kiretaż okołowierzchołkowy|kiretaż okołokorzeniowy 
okoronowany|pokryty koroną|pokryty koroną protetyczną 
okostna 
okrągłe wiertło węglikowe 
okrągły 
okres gojenia 
okres po zabiegu 
okres pooperacyjny 
okres żywotności 
okresowy przegląd 
określony|miejscowy|zlokalizowany|umiejscowiony|odnaleziony 
okrężne ruchy piłujące|okrężne opracowanie kanału|piłowanie okrężne 
okrężnie|obwodowo  
oksydanty 
oksyhemoglobina 
okulary 
oleista zawiesina 
olejek eukaliptusowy|eukaliptol  
olejek kajeputowy 
olejek terpentynowy 
oligodoncja 
oligomery 
oligomery dimetakrylanu 
ominięty 
onlay|nakład|nakład koronowy 
onlaye 
onlaye kompozytowe 
opaker 
opalescencja 
opanowanie bólu|ograniczanie bólu|kontrola bólu 
opanowanie krwawienia 
opanowanie krwawienia 
oparty na implantach 
opary rtęci generowane przez amalgamat 
opary rtęci|rtęć w oparach 
oparzyć miazgę 
opatrunek chirurgiczny 
opatrunek chirurgiczny 
opatrunek chirurgiczny 
opatrunek czasowy 
opatrunek czasowy 
opatrunek odkażający 
opatrunek periodontologiczny 
opatrunek uciskowy 
opatrunki stosowane między wizytami|opatrunki międzywizytowe 
opatrunki Telfa 



opcje lecznicze|możliwości leczenia|opcje leczenia 
operacja płatowa|chirurgiczne zabiegi płatowe 
operacje rozszczepów 
operculum|kaptur dziąsłowy 
operowana okolica 
operowana przestrzeń|przestrzenie międzyzębowe 
opiaty 
opieka periodontologiczna 
opieka pooperacyjna|postępowanie pozabiegowe|opieka pozabiegowa 
opieka pozabiegowa 
opieka stomatologiczna|leczenie stomatologiczne 
opieka zdrowotna jamy ustnej 
opiłki zębinowe 
opiłki zębiny 
opiłki zębiny 
opiłki zębiny|resztki zębiny 
opiłki zębiny|wiórki zębinowe 
opiłki zębiny|wiórki zębinowe|resztki zębiny 
oporny na leczenie 
oporny|niepoddający się leczeniu |składnik ogniotrwały|materiał ogniotrwały|ogniotrwały 
opór tarcia 
opóźniacz|opóźniacz wiązania 
opóźniać 
opóźniona pasywna erupcja 
opóźnione gojenie 
opóźnione wtórne gojenie 
opóźniony 
opracować ponownie 
opracować|poszerzyć|stożkowate ukształtowanie 
opracować|stwarzać|szlifować 
opracowanie chemomechaniczne 
opracowanie części koronowej|koronowe poszerzanie|opracowanie ujść kanałów|opracowanie ujścia kanału|odpowiednie opracowanie ujścia i koronowej części kanału|poszerzanie przykoronowej części kanału|wygładzenie odcinka przykomorowego|poszerzenie koronowe|poszerzenie części przykoronowej 
kanału|poszerzenie części koronowej |praca w części koronowej|preparacja koronowa|poszerzenie części koronowej kanału|nadanie odpowiedniego kształtu części koronowej  
opracowanie głębokiego ubytku próchnicowego 
opracowanie i wypełnienie kanału 
opracowanie kanału 
opracowanie kanału korzeniowego|preparacja kanału korzeniowego 
opracowanie kanału w kształcie płomienia 
opracowanie kanału|preparacja kanału|preparacja kanału korzeniowego|preparacja kanałów korzeniowych|opracowywanie kanałów korzeniowych 
opracowanie obszaru furkacji 
opracowanie okolicy wierzchołkowej|opracowanie wierzchołka korzenia|preparacja wierzchołkowa|preparacja wierzchołkowej części kanału |preparacja okolicy wierzchołka|opracowywanie okolicy wierzchołka korzenia 
opracowanie powierzchni językowej i policzkowej 
opracowanie powierzchni korzeni|instrumentacja powierzchni korzenia 
opracowanie ubytku bez chłodzenia wodą 
opracowanie ubytku ultradźwiękami 
opracowanie wiertłami rotacyjnymi 
opracowanie wiertłem 
opracowanie wierzchołka kanału 
opracowanie wierzchołka kanału|preparacja wierzchołkowa|oczyszczenie wierzchołka kanału 
opracowanie wierzchołka korzenia|opracowanie wsteczne kanału|opracowanie wsteczne|opracowanie ubytku w obrębie resekowanego szczytu korzenia|preparacja wsteczna 
opracowanie wierzchołka korzenia|preparacja końcowego odcinka kanału |preparacja w obrębie wierzchołka korzenia 
opracowanie wsteczne|preparacja wsteczna kanału w obrębie wierzchołka korzenia|preparacja ubytku w obrębie resekowanej powierzchni |preparacja szczytu korzenia po resekcji|opracowywanie wierzchołka korzenia 



opracowanie zęba pod uzupełnienie zewnątrzkoronowe 
opracowany 
opracowany mechanicznie 
opracowany mechanicznie 
opracowany|oczyszczony 
opracowany|oszlifowany 
opracowany|poszerzony 
opracowywanie chemomechaniczne 
opracowywanie i wypełnianie kanału 
opracowywanie kanałów 
opracowywanie kanałów narzędziami rotacyjnymi ze stopów NiTi 
opracowywanie metodą step back 
opracowywanie otworów pod ćwieki|kształtowanie otworów pod ćwiek 
opracowywanie ubytku w koronie zęba 
opracowywanie ubytku|opracowywanie tkanek zęba|procedury zabiegowe|leczenie stomatologiczne|zabiegi chirurgiczne 
opracowywanie|kształtowanie kanału|ukształtowanie|nadanie kształtu 
opracowywanie|opracowanie ujścia kanału 
opracowywanie|opracowywanie zęba |preparat|opracowywany ubytek|przygotowanie|preparacja|preparacja kanału|opracowanie kanału|pole preparacji|odlanie 
opryszczka wargi 
opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej 
opukiwać 
opukiwanie|opukiwanie zęba|test opukowy|opuk|perkusja 
ortodoncja 
ortodonta 
ortodontyczne przesuwanie zębów|leczenie ortodontyczne|ruch ortodontyczny zębów |przesunięcie ortodontyczne zęba  
ortodontyczne zamykanie szpar międzyzębowych 
ortodontyczny 
osad 
osadzanie fazy gazowej 
osadzanie stałych uzupełnień protetycznych 
osadzenie na próbę 
osadzić tymczasowo|założyć wypełnienie tymczasowe 
osadzony 
osadzony|zatopiony|wbudowany|zakotwiczony|tkwiący|obudowany 
oscylacyjny ruch typu nakręcania zegarka 
osiągać dojrzałość 
osiągnąć stan ostatecznego związania 
osłabienie korzenia 
osłabienie podparcia w odcinku tylnym łuku zębowego 
osłona antybiotykowa 
osłonić 
osłonka 
osłonka do perforatora 
osłonka mielinowa 
osłonka mięśniowa 
osłonka nerwowa 
osmotyczny 
osoba asystująca przy zabiegu 
osoba wykonująca zdjęcie radiologiczne|operator 
osoby, u których występują odruchy wymiotne|pacjenci z odruchem wymiotnym 
osocze|osoczowy 
osseodentyna 



ostateczna odbudowa 
ostateczna odbudowa korony 
ostateczna stożkowatość preparacji 
ostateczne cementowanie 
ostateczne cementowanie prac protetycznych|ostateczne cementowanie 
ostateczne rozpoznanie periodontologiczne 
ostateczne uzupełnienie dentystyczne 
ostateczne wykańczanie i polerowanie 
ostateczne wypełnienie kanału 
ostateczne wypełnienie|ostateczne uzupełnienie|ostateczna odbudowa 
ostateczne wypełnienie|trwałe uzupełnienie 
ostateczne zamknięcie wierzchniej warstwy skóry 
ostatecznie|na stałe 
ostateczny 
ostateczny czas wiązania|czas wiązania ostatecznego|czas końcowego wiązania 
ostateczny łącznik z cyrkonu 
ostateczny wycisk 
ostateczny wygląd szwu ciągłego zamykającego 
ostateczny|wyraźnie widoczny|wyraźny 
ostektomia 
osteoblastoma|kostniak zarodkowy 
osteoid 
osteointegracja 
osteoklastopodobne komórki olbrzymie 
osteoklasty 
osteolityczny 
osteopenia 
osteoplastyka 
osteoplastyka międzykorzeniowa 
osteoskleroza 
osteoskleroza przypominająca kłaczki waty 
osteotomia wyrostka kłykciowego 
osteotomia|wielkość osteotomii  
ostra rzekomobłoniasta kandydoza 
ostre brzegi 
ostre brzegi kostne 
ostre martwiczo wrzodziejące zapalenie dziąseł|zapalenie Vincenta 
ostre uczucie bólu 
ostre zapalenie miazgi 
ostroga 
ostrogi szkliwne 
ostry 
ostry ból 
ostry ból 
ostry ból|przenikliwy ból 
ostry brzeg zęba 
ostry ropień okołowierzchołkowy|ostry ropień wierzchołkowy 
ostry ropień przywierzchołkowy|ostry ropień okołowierzchołkowy 
ostry ropień przyzębny 
ostrze 
ostrze Bard-Parker 
ostrze do skalpela|ostrze 



ostrze mikrochirurgiczne|mikroostrze chirurgiczne 
ostrze nr 12 
ostrze nr 12 
ostrze nr 15 
ostrze skalpela|skalpel|ostrze 
ostrze tnące 
osuszanie powierzchni zębów 
osuszenie kanałów 
osuszenie kanału 
osuszone dno preparacji 
osuszyć 
oszacowanie przypadku 
oszczędzić 
oświetlenie pola zabiegowego|oświetlenie 
oświetlony metodą transiluminacji 
otoczka|kapsułka 
otoczka|szereg|warstwa 
otorbienie 
otorbiony 
otwarcie ust 
otwarta rana 
otwarty 
otwarty ubytek|wypreparowana przestrzeń|jama zęba|dostęp|otwór trepanacyjny|dostęp do ubytku|dostęp do komory|ubytek dostępu|ubytek|dostęp do kanału |preparacja dostępu 
otwarty wierzchołek korzenia|otwarty wierzchołek|niezamknięty otwór wierzchołkowy 
otworki 
otwory 
otwory boczne 
otwory dodatkowe 
otwory kanałów 
otwory nosowe 
otwory retencyjne 
otwory wierzchołkowe 
otwór 
otwór bródkowy 
otwór do irygacji 
otwór nosowo-podniebienny 
otwór odlewowy 
otwór podniebienny większy 
otwór przysieczny 
otwór wierzchołkowy 
otwór wierzchołkowy|część wierzchołkowa|część wierzchołkowa korzenia|jedna trzecia wierzchołkowej części kanału 
otwór wierzchołkowy|otwór przywierzchołkowy 
otwór wykonany wiertłem 
otwór żuchwowy 
otwór|otwór anatomiczny 
otwór|ujście 
owalny 
owalny 
owalny kanał 
owrzodzenia w obrębie gardła 
owrzodzenia w przebiegu neutropenii 
owrzodzenie 



owrzodzenie dziąseł 
owrzodzenie jamy ustnej 
owrzodzenie Riga-Fede 
owrzodziały|wykazujący owrzodzenia |owrzodzony 
owrzodzony nabłonek ściany kieszonki dziąsłowej 
ozębna|przyzębie 
oznaki 
ósemkowaty|mający kształt kokardy 
pacjenci eksponujący nadmiar tkanki dziąsłowej podczas uśmiechu 
pacjenci leczeni endodontycznie 
pacjenci leczeni ortodontycznie 
pacjenci leczeni ortodontycznie 
pacjent stomatologiczny 
pacjent w złej kondycji zdrowotnej|pacjent z obciążonym wywiadem medycznym|pacjent z obciążonym wywiadem chorobowym|osoby z obciążeniami ogólnomedycznymi 
pacjent wymagający natychmiastowej pomocy stomatologicznej|pacjent w stanie nagłym 
pacjentci niemający problemów ze szczękościskiem lub przykurczem 
pajączki naczyniowe 
palący 
palcowy 
palcowy rozpychacz 
palcowy upychacz 
palec podpierający 
paliatywnie 
palnik spirytusowy 
palpacja kości 
palpacja okolicy wierzchołka korzenia 
palpacyjnie 
palpacyjny 
pałeczka 
pałeczka świetlna 
pałeczki lodu 
pamięć szycia 
papierek do zarabiania 
papierowa płytka 
papka 
papka pumeksowa 
papka|zawiesina|pasta polerska 
paracetamol 
parachlorofenol 
parafina 
paraformaldehyd 
parafunkcja 
paramolarny 
partia bazowa|pasta bazowa 
partia katalizująca|pasta stanowiąca katalizator 
pasek formówkowy|formówka|pasek formówki 
paski do formówek 
paski do wykańczania powierzchni stycznych|paski ścierne stosowane w rejonie stycznym 
paski do wykańczania wypełnień 
paski koferdamu 
paski pokryte tlenkiem glinu 
paski z waty 



pasma 
pasmo 
pasmo 
pasta 
pasta 
pasta 
pasta antybiotykowa 
pasta Bendick 
pasta czyszcząca 
pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów|pasta do profesjonalnego usuwania osadu 
pasta do wypełniania kanałów 
pasta do zębów 
pasta do zębów o małej abrazyjności 
pasta Endomethasone 
pasta hamujące retencję płytki, zapobiegając tym samym zapaleniu dziąseł 
pasta jodoformowa 
pasta kompozytowa|pasta kompozytu 
pasta Kri 
pasta Ledermix 
pasta o miękkiej konsystencji|miękka pasta 
pasta polerska|pasta polerująca 
pasta poliantybiotykowa 
pasta rezorcyno-formalinowa 
pasta rezorcynowa 
pasta rezorcynowo-formalinowa 
pasta usuwająca przebarwienia 
pasta wodorotlenkowo-wapniowa 
pasta wybielająca 
pasta wypełniająca kanał 
pasta zakładana za pomocą strzykawki 
pasty do przymiarek 
pasty i proszki do zębów dla osób palących 
pasty lecznicze 
pasty wyciskowe tlenkowe-cynkowo-eugenolowe 
pasty wypełniające 
pasywna technika step-back 
patogenne organizmy 
patogeny endodontyczne|patogeny wywołujące pulpopatie|patogeny znajdujące się w miazdze 
patogeny jamy ustnej 
patogeny|czynniki chorobotwórcze|drobnoustroje 
patologia 
patologia tkanek okołowierzchołkowych|zmiany patologiczne okołowierzchołkowe  
patologia w tkankach okołowierzchołkowych|zmiany w tkankach okołowierzchołkowych 
patologia w zakresie kości|patologie kostne 
patologia|zmiana|choroba 
patologiczne odkładanie się zębiny 
patologiczne złamanie żuchwy 
patologicznie pogłębiony rowek dziąsłowy 
patologiczny|patologia 
patologie dziąsła 
patologie endodontyczne 
pączkowanie listewki zębowej 



pączkujące naczynia 
pedodonta 
peletki bawełniane|kulki z waty 
pełna korona protetyczna 
pełna ocena przypadku 
pełne wygojenie tkanek miękkich 
pełne znieczulenie 
pełniący funkcję mechanoreceptorów 
pełniący funkcję proprioreceptorów 
pełniący rolę kosmetyczną 
pełnoceramiczne implanty z cyrkonu 
pełnoceramiczny 
pełny płat śluzówkowo-okostnowy 
pełzanie|płynięcie 
penetracja (bakterii) do wnętrza kanalików 
penetracja bakterii 
penetracja bakteryjna 
penetracja kanalików|penetrowanie do kanalików zębinowych 
penetracja kostna 
penetracja mikroorganizmów poprzez zębinę do jamy zęba 
penetracja przez zębinę 
penetracja spreadera 
penetracja środka płuczącego|penetracja roztworu płuczącego|penetracja w głąb środka płuczącego 
penetracja uszczelniacza do bruzdy 
penetrować 
penicylina V|Pen V 
penseta 
per primum 
per secundam|przez ziarninowanie 
perforacja błony zatoki szczękowej 
perforacja boczna 
perforacja boczna 
perforacja dna komory 
perforacja furkacji|perforacja w okolicy furkacji|perforacja w miejscu furkacji 
perforacja instrumentem 
perforacja koronowej części korzenia 
perforacja korzenia 
perforacja korzenia 
perforacja po stronie językowej 
perforacja tkanek miękkich 
perforacja typu strip|perforacja szczelinowa 
perforacja umiejscowiona w części środkowej korzenia na jego bocznej powierzchni 
perforacja w miejscu furkacji|perforacja w obrębie furkacji  
perforacja w okolicy wierzchołka 
perforacja wierzchołka 
perforacja wykonana podczas preparowania kanału pod wkład koronowo-korzeniowy 
perforacja zęba na poziomie furkacji 
perforacje korzenia|perforacje korzeni 
perforacje w środkowej części korzenia 
perforacje zatoki szczękowej 
perforacje zlokalizowane w części koronowej korzenia 
perforacje zlokalizowane w głębi kanału|perforacje usytuowane głęboko w kanale  



pericoronaritis|zapalenie okołokoronowe 
periimplantitis|zapalenie tkanek wokół implantu|zapalenie okołoimplantowe 
periodontalny przyczep 
periodontium|przyzębie |tkanki przyzębia 
periodontolog 
periodontologia 
periodontologia 
periodontologicznie 
periodontologiczny|dot. przyzębia|przyzębny|periodontalny|periodontyczny|dot. tkanek przyzębia 
periodontycznie nieprawidłowy|objęty zapaleniem przyzębia|z rozległą zmianę okołowierzchołkową 
periodotologiczny|pochodzenia periodotologicznego 
periotom 
periotom zagięty pod kątem 
perlit 
perła szkliwna okluzyjna 
perły Epsteina 
perły szkliwne 
perły tkanek miękkich 
personel dentystyczny|dentystyczny personel pomocniczy|personel gabinetu dentystycznego 
personel pomocniczy 
personel stomatologiczny 
pęcherze śródnabłonkowe 
pęcherzowe oddzielanie się naskórka 
pęcherzyca 
pęcherzyca zwykła 
pęcherzyki 
pęcherzyki wypełnione płynem 
pęcherzykowo-pęcherzowy 
pęcherzykowy rozrost 
pęczek bródkowy 
pęczek naczyniowo-nerwowy podniebienny 
pęczek naczyniowo-nerwowy zębodołowy dolny 
pęczek naczyniowo-nerwowy|pęczek nerwowo-naczyniowy 
pęczek włosia 
pęczki 
pęczki 
pęczki dziąsłowych wiókien kolagenowych 
pęczki koronowych włókien ozębnej 
pęczki włókien 
pęczki włókien kolagenowych 
pękanie 
pęknąć 
pęknięcia 
pęknięcia na powierzchni |pęknięcia 
pęknięcia położone centralnie 
pęknięcia powierzchni 
pęknięcia powierzchni korzenia 
pęknięcia szkliwa 
pęknięcia szkliwa 
pęknięcia szkliwno-zębinowe 
pęknięcia zębów 
pęknięcie korzenia 



pęknięcie korzenia|pęknięcia ściany korzenia 
pęknięcie liniowe|linia pęknięcia 
pęknięcie zęba|pęknięty ząb 
pęknięcie|powodować pęknięcia 
pęknięty|który uległ pęknięciu 
pęseta 
pęseta blokująca|pęseta z mechanizmem uniemożliwiającym poprzeczne przesunięcie jej ramion 
pęseta chirurgiczna 
pęseta z blokadą 
pęsety do wałeczków z ligniny 
pętla szyjki zęba 
pianki 
pianki fluorkowe 
piaskarka 
piaskarka 
piaskowanie 
piec do ceramiki|piec do wypalania ceramiki 
piec do wypalania|piec do wypalania wosku 
piecyk polimeryzacyjny 
piecyk typu ThermaPrep Plus|ThermaPrep Plus oven 
piecyk|piecyk do rozgrzewania 
pieczenie języka 
pieniący 
pień korzenia 
pień mózgu 
pień nerwu 
pierścień odlewniczy 
pierścień ortodontyczny 
pierścień włóknisty 
pierścień z błony śluzowej 
pierwotna choroba endodontyczna ze współistniejącą wtórną chorobą periodontologiczną 
pierwotna infekcja wewnątrzkorzeniowa|infekcja dziewicza 
pierwotna ropna zmiana okołowierzchołkowa 
pierwotna zmiana endodontyczna|zmiana pierwotnie endodontyczna 
pierwotne opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł 
pierwotne zakażenie kanału|pierwotna infekcja kanału 
pierwotne zamknięcie rany 
pierwotne zamknięcie rany 
pierwotne zamknięcie rany pooperacyjnej|pierwotne zamknięcie rany operacyjnej 
pierwotny 
pierwotny bezkomórkowy wewnętrzny cement włóknisty 
pierwotny bezkomórkowy zewnętrzny cement włóknisty 
pierwotny defekt przyzębia|pierwotna zmiana periodontologiczna|zmiana pierwotnie przyzębna 
pierwotny|mleczny|podstawowy|pierwszy 
pierwsza pomoc endodontyczna|doraźne leczenie|natychmiastowa pomoc  
pierwsza reguła położenia ujść kanałowych 
pierwsza reguła symetrii 
pierwszy 
pierwszy lewy ząb przedtrzonowy żuchwy 
pierwszy lewy ząb trzonowy żuchwy 
pierwszy ząb przedtrzonowy szczęki 
pierwszy ząb przedtrzonowy szczęki po lewej stronie|pierwszy lewy ząb przedtrzonowy szczęki 



pierwszy ząb trzonowy stały 
pierwszy ząb trzonowy szczęki 
pierwszy ząb trzonowy żuchwy 
piętro układu nerwowego|ośrodek centralnego układu nerwowego 
pigmentacja rasowa 
pilna pomoc|natychmiastowa pomoc stomatologiczna 
pilnik główny 
pilnik Hedstroema|pilnik Hedstroma 
pilnik K|pilnik K-file|pilnik typu K 
pilnik K-flex 
pilnik kostny 
pilnik kształtujący ProTaper 
pilnik niklowo-tytanowy 
pilnik niklowo-tytanowy 
pilnik obrotowy wykonany ze stopu niklowo-tytanowego 
pilnik określający długość kanału korzeniowego 
pilnik rotacyjny 
pilnik rotacyjny 
pilnik sprawdzający drożność kanału|pilnik udrażniający 
pilnik tłoczony 
pilnik typu Hedstroma|pilnik typu H 
pilnik ultradźwiękowy 
pilnik ultradźwiękowy 
pilnik ultradźwiękowy 
pilnik wykończeniowy 
pilnik|narzędzie|narzędzie kanałowe 
pilnik|pilnik endodontyczny 
pilniki endodontyczne z zatrzaskami 
pilniki GT|pilniki o większej zbieżności 
pilniki o standardowej mniejszej stożkowatości 
pilniki o zmiennej stożkowatości 
pilniki ze stali nierdzewnej o trójkątnym przekroju 
pilniki ze stopu tytanowo-niklowego 
piłowanie|filing|opracowywanie 
pinceta 
piny 
piny zębinowe (ćwieki)|piny zębinowe  
pionowa utrata przyczepu 
pionowe cięcie uwalniające 
pionowe cięcie uwalniające 
pionowe szwy materacowe 
pionowe ubytki kostne 
pionowe złamanie koronowo-korzeniowe 
pionowe złamanie zęba|ząb złamany pionowo|pęknięcie zęba 
pionowo zatrzymany|położony pionowo 
pirofosforan czteropotasowy 
pirofosforan czterosodowy 
pirofosforan wapnia 
pisak z dwutlenkiem węgla 
pistolet 
pistolet do MTA 
pistolet Dovgan MTA 



pistolet mieszający 
pistolety Messing 
plamka|ognisko 
plamkowe wykwity 
plan leczenia 
plan zabiegu chirurgicznego 
planowanie przedzabiegowe 
planowanie zabiegu operacyjnego 
plaster 
plastikowa pałeczka nagryzowa 
plastikowy nakładacz|plastikowa łopatka|plastikowe narzędzie 
plastisol winylu|plastisol winylowy 
plastyczna gutaperka 
plastyczny materiał tworzący zrąb koronowy 
plastyfikator 
plastyka furkacji 
plastykowa tacka 
plastykowy ćwiek znajdujący się w kanale i będący częścią wypełnienia 
plastykowy nośnik pokryty gutaperką 
platforma dostępu 
plazmocyty|komórki plazmatyczne 
plecione nici chirurgiczne 
pleciony 
pleśniawki 
płaska szpatułka z tworzywa 
płaskokomórkowy nabłonek wielowarstwowy 
płaszcz 
płaszcz polimerowy|warstwa polimeru 
płaszczyzna podniebienna 
płaszczyzna policzkowa i językowa 
płaszczyzna przednio-tylna|płaszczyzna policzkowo-językowa 
płaszczyzny krzywizny kanałów 
płat 
płat czworokątny 
płat czworokątny 
płat dziąsłowy 
płat girlandowaty 
płat językowy 
płat kopertowy 
płat kopertowy 
płat kopertowy z dwoma nacięciami pionowymi 
płat kopertowy z jednym nacięciem pionowym 
płat Luebke-Ochsenbeina|prostokątny płat submarginalny 
płat niepełnej grubości|płat rozszczepiony|płat rozszczepionej grubości 
płat o częściowej grubości|płat częściowej grubości 
płat o szerokiej podstawie 
płat pełnej grubości 
płat pełnej grubości (śluzówkowo-okostnowy)|klasyczny pełny płat śluzówkowo-okostnowy|pełny płat śluzówkowo-okostnowy|pełnej grubości płat śluzówkowo-okostnowy 
płat podniebienny 
płat policzkowy 
płat poziomy|płat kopertowy 
płat półksiężycowaty|cięcie półksiężycowate 



płat prostokątny 
płat przemieszczany wierzchołkowo|płat przesunięty wierzchołkowo 
płat rozszczepiony 
płat stożkowy pozycjonowany dokoronowo 
płat submarginalny prostokątny 
płat śluzowo-policzkowy 
płat śluzówkowo-okostnowy|tkanka śluzowo-okostnowa 
płat śluzuwkowo-okostnowy 
płat tkanki miękkiej|płat tkanek miękkich 
płat trapezoidalny 
płat trójkątny|płat trójrożny 
płat u podstawy brodawek|płat oszczędzający brodawki  
płat umieszczony z powrotem na miejscu|zreponowany płat 
płat uszypułowany 
płat zreponowany wierzchołkowo|płat przemieszczony wierzchołkowo  |płat przesuwany wierzchołkowo|płat przesunięty wierzchołkowo 
płatki kości|fragmenty kości 
płaty tkanek miękkich 
płomykowe wiertło diamentowe|wiertło diamentowe 
płukać energicznie 
płukanie antybakteryjne 
płukanie ciepłą solą fizjologiczną 
płukanie ciepłym, hipotonicznym roztworem soli kuchennej 
płukanie jamy ustnej roztworami fluorków 
płukanie jamy ustnej roztworem o niskiej zawartości fluoru 
płukanie kanału korzeniowego 
płukanie podchlorynem sodu 
płukanie roztworem NaF o obojętnym pH 
płukanie ultradźwiękowe|płukanie ultradźwiękami 
płukanie z użyciem ultradźwięków 
płukanie|przepłukiwanie rany|przepłukanie|irygacja|irygacje |płukanie kanału korzeniowego 
płukanka antybakteryjna 
płukanka antybakteryjna 
płukanka przed szczotkowaniem zębów 
płukanka z chlorheksydyny|chlorheksydyna do płukania jamy ustnej|płukanka zawierająca chlorheksydynę|płukanka chlorheksydynowa 
płukanka z kwasu traneksamowego 
płukanki antybiotykowe 
płukanki chlorheksydynowe 
płukanki chlorheksydynowe 
płukanki do jamy ustnej|płukanki antybakteryjne 
płukanki z fluorem 
płukanki z wodą utlenioną 
płyn do płukania jamy ustnej 
płyn do płukania jamy ustnej zawierający chlorheksydynę 
płyn do płukania kanałów|roztwór płuczący|roztwór do płukania|środek stosowany do płukania kanałów korzeniowych 
płyn dziąsłowy|płyn szczeliny dziasłowej|płyn rowka dziąsłowego 
płyn hemostatyczny 
płyn kanalikowy 
płyn Lugola 
płyn przesiękowy 
płyn surowiczy 
płyn śródmiąższowy 
płyn tkankowy 



płyn torbieli 
płyn w kanalikach zębinowych|płyn zębiny|płyn kanalikowy 
płyn zębinowy 
płyn|wysięk  
płynna faza 
płynny 
płynny akryl 
płynny aktywator 
płyny 
płyny jamy ustnej 
płyny zapalne 
płyta akrylowa 
płyta podstawna|płyta podstawowa 
płyta protezy 
płyta protezy 
płyta protezy z akrylu|akrylowa płyta protezy 
płytka 
płytka bakteryjna 
płytka bakteryjna 
płytka naddziąsłowa 
płytka nazębna|płytka bakteryjna 
płytka nocna 
płytka od strony przedniej 
płytka poddziąsłowa 
płytka poddziąsłowa 
płytka sedacja|świadoma sedacja|sedacja przy zachowanej świadomości|sedacja z zachowaną świadomością pacjenta|sedacja z zachowaniem świadomości 
płytka szklana 
płytka zgryzowa 
płytka|płytka bakteryjna|nalot|płytka nazębna 
płyty protez 
płyty protez całkowitych 
płyty protez wykonane z polimeru bez wypełniaczy 
płyty protez wykonane z polimeru zawierającego wypełniacze 
pneumatyczny zbijak 
pneumatyzacja 
po dystalnej stronie 
po językowej stronie 
po językowej stronie rowka dziąsłowego 
po mezjalnej i dystalnej stronie grzbietu wyrostka 
po mezjalnej stronie 
po stronie bocznej 
po stronie dośluzówkowej 
po stronie furkacji 
po stronie językowej 
po stronie językowej 
po stronie językowej 
po stronie językowej 
po stronie policzkowej 
po stronie policzkowej 
po stronie policzkowej|na powierzchni policzkowej  
po stronie policzkowej|od strony policzkowej  
po stronie przeciwległej|przeciwległy 



po urazie|po urazach|które doznały urazu|uszkodzony urazowo|który uległ urazowi|urazowo uszkodzony 
po wewnętrznej stronie 
po wierzchołkowym przesunięciu płata 
po zabiegu|po zabiegach chirurgicznych|w okresie pooperacyjnym 
po zabiegu|w okresie pooperacyjnym|po wykonaniu procedury|po zabiegu chirurgicznym|po leczeniu 
po związaniu 
pobierać fluor 
pobieranie fluoru ze środowiska 
pobieranie kości do przeszczepu 
pobieranie materiału wszczepowego z podniebienia|wszczep z materiału pobranego z podniebienia 
pobieranie wycisków 
pobieranie wycisków i odlewanie modeli 
pobrać 
pobrać biopsję do badania histologicznego 
pobrać|wykonać 
pobranie materiału biopsyjnego 
pobranie wycisków 
pobranie wycisku 
pobudzać miazgę do regeneracji 
pochewka Hertwiga|korzeniowa pochewka Hertwiga |pochewka nabłonkowa korzenia|pochewka nabłonkowa Hertwiga 
pochewka korzenia 
pochewka nabłonkowa korzenia 
pochodne fenolu 
pochodzenia endodontycznego 
pochodzenia miazgowego 
pochodzenia nieendodontycznego 
pochodzenia przyzębnego|wywodzący się z przyzębia 
pochodzenia psychogennego 
pochodzenie 
pochodzić z 
pochylenie językowe korzeni|językowo nachylone korzenie 
pochylenie zębów|przechylanie zębów 
pochylenie|nachylenie |ustawienie|inklinacja|usytuowanie 
pochylone zęby 
pocięte srebrne ćwieki 
początki próchnicy|próchnica początkowa 
początkowy 
początkowy|zapoczątkowanie|wstępny 
pod dużym powiększeniem|w dużym powiększeniu 
pod kątem 45° 
pod kątem 90° do powierzchni zęba 
pod kątem rozwartym 
pod małym powiększeniem mikroskopu 
pod osłoną koferdamu 
pod rowkiem dziąsłowym 
pod wpływem funkcjonalnego obciążenia 
podać|pobrać|dozować 
podajnik na leki 
podatność zęba na złamanie 
podatny na próchnicę 
podawanie powolne znieczulenia|znieczulenie podawane powoli 
podbarwiacze z wysoką zawartością pigmentu 



podbródkowy 
podbudowa ceramiczna|rdzeń ceramiczny 
podbudowa metalowa 
podbudowa pod korony protetyczne 
podbudowa z tlenku cyrkonu 
podchloryn 
podchloryn sodu|roztwór podchlorynu sodu 
podcień 
podcięcie wędzidełka języka 
podcięcie wędzidełka wargi|podcięcie wędzidełka warg 
podcięcie|podciąć|ukośnienie|podcień 
podcinanie więzadła okrężnego 
podciśnienie|ujemne ciśnienie 
podczas otwartych ust 
podczas resekowania kości 
podczas wiązania 
poddany badaniu palpacyjnemu|badany palpacyjnie  
poddany badaniu upukowemu|opukiwany 
poddany działaniu czynnika uzdatniającego|poddany uplastycznieniu|kondycjonowany 
poddany ekstyrpacji|poddany ekstrypacji|ekstyrpowany|usunięty|leczona poprzez wyłuszczenie 
poddany elektropolerowaniu|elektropolerowany 
poddany krążeniu obocznemu 
poddany perfuzji 
poddany preparacji wstecznej|opracowany wstecznie 
poddany rozpoznaniu różnicowemu 
poddany zamierzonej replantacji 
poddziąsłowa instrumentacja powierzchni korzenia 
poddziąsłowa linia złamania 
poddziąsłowo 
poddziąsłowy 
podejście chemo-mechaniczne 
podejście chirurgiczne od strony policzkowej 
podejście do pacjenta|postępowanie z pacjentem 
podejście koronowo-wierzchołkowe|podejście koronowo-korzeniowe 
podejście mechaniczne do leczenia kanałowego 
podejście wierzchołkowo-koronowe 
podgląd|urządzenie służące do podglądu zdjęć radiologicznych 
podgrzewany elektrycznie 
podjednostki monomerów 
podjęzykowo 
podjęzykowy 
podjęzykowy 
podkład 
podkład izolujący termicznie 
podkład leczniczy 
podkład szkło-jonomerowy|podkład ze szklojonomeru 
podkład z tlenku cynku z eugenolem|cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy|cement cynkowo-eugenolowy 
podkład|podstawa|warstwa podstawna|materiał podkładowy|cement podkładowy|podkład tradycyjny 
podkładka do zarabiania|płytka do zarabiania 
podkładowe materiały wodorotlenkowo-wapniowe 
podkłady z cementu szkłojonomerowego 
podkłykciowe złamanie żuchwy|złamanie podkłykciowe 



podlegający wymywaniu 
podłoże protetyczne 
podłużna bruzda na powierzchni korzenia 
podłużne pęknięcia ścian 
podłużne złamanie korzenia 
podłużny 
podłużny przekrój mezjalno-dystalny 
podminowany 
podmuch 
podnabłonkowy wszczep z tkanki łącznej|przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej 
podniebienie miękkie 
podniebienie twarde 
podniebienie|część podniebienna 
podniebienna blaszka zbita kości 
podniebienna, językowa powierzchnia korzenia 
podniebiennie|w kierunku podniebiennym|od strony podniebiennej |w stronę podniebienną  
podniebienno-dziąsłowy 
podniebienny 
podniebienny dostęp 
podniebienny|dot. podniebienia 
pododontoblastyczny splot Raschkowa 
podokostnowo 
podokostnowy|wewnątrzkostny|śródkostny 
podparcie dla brzegu siecznego 
podparcie korzeniowe 
podparcie kostne 
podparcie kostne 
podparcie przyzębne|podparcie periodontalne 
podparcie śluzówkowe 
podparcie ze strony kości wyrostka po stronie wargowej 
podparcie zęba i jego utrzymanie w zębodole 
podparcie|stanowić podparcie 
podparte na implantach protezy szczęki 
podporowe tkanki przyzębia 
podporowe włókna kolagenowe dziąsła 
podpórki do jamy ustnej 
podrażniający 
podrażnienia|czynniki drażniące|wpływy|szkodliwe czynniki|substancje drażniące|bodźce drażniące|płyny płuczące 
podrażnienie miazgi 
podrażnienie tkanek okołowierzchołkowych 
podrażnienie|czynnik drażniący|bodźce drażniące|podrażnienie tkanek 
podrzeć|rozerwać|ulec rozerwaniu|pęknąć|pociągać|pociąganie|rozdarcie 
podskórnie 
podskroniowy 
podspojówkowy 
podstawa kości 
podstawa odlewnicza 
podstawa płata 
podstawa zamka ortodontycznego 
podstawowe zabiegi chirurgicznego leczenia przyzębia 
podstawowe zabiegi dentystyczne 
podśluzowkowy 



podtlenek azotu|tlenek azotu 
podtrzymać|zabezpieczyć|utrzymać na zębie|być zaopatrzonym w |utrzymać|zachować|uzyskać retencję dla|mocować|osadzić 
poduszeczka tłuszczowa 
poduszeczka tłuszczowa policzka 
podważanie|podminowujące unoszenie|odwarstwianie płata metodą podminowania 
podważenie od tyłu 
podważyć|podminować 
podwichnięcie 
podwichnięcie|nadwichnięcie 
podwinąć wargę do wewnątrz 
podwojenie łuków zębowych 
podwojenie|zęby bliźniacze 
podwójna porcja 
podwójne uszczelnienie 
podwójne wypełnienie 
podwójnie działająca kątnica z endometrem 
podwójnie wiążący 
podwójnie wklęsły 
podwyższenie progu pobudliwości miazgi 
podział kanałów 
podżuchwowy 
poekstyrpacyjna rana wolna od zapalenia 
poerupcyjny 
pogarszać 
pogłębiony|duży|głęboki 
pogorszenie 
pogorszenie stanu po leczeniu 
pogrubienie 
pojedyncza porcja 
pojedynczy ćwiek gutaperkowy o zbieżności 0,02 
pojedyńczy 
pojemnik na kulki z waty bądź peletki 
pojemnik na materiał biologiczny do badań histopatologicznych 
pojemność buforowa 
pojemność buforowa śliny 
pojemność|zdolność  
pokarmy stałe 
pokarmy wymagające żucia 
pokonać 
pokrycie 
pokrycie 
pokrycie ćwieka sealerem 
pokrycie diamentowe 
pokrycie guzków 
pokrycie guzków 
pokrycie miazgi w stanie zapalenia odwracalnego 
pokrycie miazgi|bezpośrednie pokrycie miazgi|bezpośrednie przykrycie miazgi  
pokrycie perforacji|naprawa perforacji|zaopatrywanie perforacji 
pokrycie pośrednie miazgi|pokrycie pośrednie 
pokrycie preparatem MTA 
pokrycie wodorotlenkiem wapnia|pokrycie miazgi wodorotlenkiem wapnia|przykrycie miazgi wodorotlenkiem wapnia 
pokryć 



pokryć 
pokryć|założyć opatrunek 
pokryte przenośniki 
pokryty 
pokryty 
pokryty fazą alfa gutaperki 
pokryty glazurą 
pokryty materiałem odbudowującym koronę zęba 
pokryty nabłonkiem|nabłonkowy|wynabłonkowany  
pokryty nasypem diamentowym 
pokryty płytką 
pokrywa nabłonkowa 
pokrywający|leżący powyżej  
pokrywany ceramiką|pokryty ceramiką 
pole operacyjne 
pole operacyjne 
pole operacyjne 
pole operacyjne|pole zabiegowe 
pole przełęczy dziąsłowej|okolica środka szyjki zęba 
pole receptywne 
pole zabiegowe 
pole zabiegowe 
pole zabiegowe|miejsce rany operacyjnej 
pole zabiegowe|pole operacyjne|operowany obszar|miejsce zabiegu|miejsce, w którym ma być przeprowadzony zabieg|miejsce zabiegowe|miejsce interwencji chirurgicznej|operowana okolica 
polerka laboratoryjna 
polerować 
polerowanie na sucho 
polerowany wosk 
poliamina 
poliantybiotykowa pasta Grossmana 
policzkowa blaszka kości zbitej|blaszka zbita wyrostka zębodołowego od strony policzkowej 
policzkowa blaszka zbita|warstwa korowa po stronie policzkowej 
policzkowa część 
policzkowa część brodawki mezjalnej 
policzkowa część dziąsła 
policzkowa ekstensja obrzeża protezy 
policzkowa powierzchnia 
policzkowo ustawione wierzchołki 
policzkowo-dystalna część brodawki dziąsłowej 
policzkowo-językowa próchnica 
policzkowo-językowy 
policzkowy 
policzkowy|dot. strony policzkowej|policzkowo |strona policzkowa|po stronie policzkowej|od strony policzkowej 
polidoncja 
polieterowe masy wyciskowe|masy polieterowe|polieterowe materiały wyciskowe|polietery 
polieterowe materiały do rejestracji zwarcia 
polietylen 
polikaprolaktowy termoplastyczny materiał 
polikarboksylany 
polikwas 
polimer Bis-GMA 
polimerizować 



polimerowe zęby do protez 
polimerowe zęby do protez 
polimerowy 
polimery 
polimery absorbujące energię 
polimery akrylowe 
polimery akrylowe bez wypełniaczy 
polimery akrylowe do protez|polimery akrylowe używane do protez  
polimery bez wypełniaczy 
polimery blokowe 
polimery dentystyczne 
polimery dimetakrylanowe 
polimery hydrofilowe 
polimery na bazie silikonu 
polimery płyt protez 
polimery PMMA 
polimery stosowane w protetyce|polimery protetyczne 
polimery wykorzystywane do protez szczękowo-twarzowych 
polimery ze związanymi chemicznie wypełniaczami|związane chemicznie wypełniacze 
polimeryzacja 
polimeryzacja addycyjna 
polimeryzacja akrylu z udziałem wolnych rodników 
polimeryzacja egzotermiczna 
polimeryzacja pod wpływem światła 
polimeryzacja światłem widzialnym 
polimeryzacja wolnorodnikowa|polimeryzacja wolnych rodników 
polimetakrylan metylu 
polimetakrylan metylu 
polip 
polip miazgi 
polipowate wyrosła 
polipropylen 
polir|gładzik 
polisiloksany winylowe 
polistyren 
polisulfid 
polisulfidowy materiał wyciskowy|guma 
politetrafluoroetylen 
poliuretan 
poluzować 
polyglactin|poliglaktyna 
połączenia jonowe metalu z tlenem|jonowe wiązania metalu z tlenem 
połączenia kanałowe|połączenia między kanałami |anastomozy 
połączenia między kanałami bliższymi 
połączenia międzykanałowe|połączenia między kanałami 
połączenia nerwowe i naczyniowe 
połączenia stopów metali i ceramiki 
połączenia szczelinowe 
połączenia szczelne 
połączenia wewnątrzkanałowe 
połączenia żylno-żylne 
połączenie 



połączenie ceramiki z metalem 
połączenie ceramiki z metalem 
połączenie ceramiki z metalem|wiązanie ceramiki z metalem  
połączenie implantu z kością 
połączenie kątnicy z endometrem 
połączenie między stopem a ceramiką|połączenie ceramiki ze stopem|łączenie stopów z ceramiką|wiązanie ceramiki z metalem 
połączenie pomiędzy zębem a amalgamatem 
połączenie przez zębodół 
połączenie przyszyjkowo-szkliwne 
połączenie szkliwno-cementowe|CEJ 
połączenie szkliwnozębinowe 
połączenie śluzówkowo-dziąsłowe|granica śluzówkowo-dziąsłowa 
połączenie ustnonosowe 
połączenie ustno-zatokowe 
połączenie zębinowo-cementowe|CDJ|połączenie cementowo-zębinowe 
połączenie|kontakt|łączność  
połączone 
połączone tkanki|tkanki łączne|tkanki łączące|przyległe tkanki 
połączyć|zaklinować się|ulec zablokowaniu w kanale|zakleszczyć się|utknąć 
połowiczna hiperplazja twarzy 
położenie ćwieków 
położenie korzeni 
położenie korzenia 
położenie mezjalne 
położenie mezjokątowe|wklinowanie mezjalnokątowe 
położenie nerwu językowego na grzbiecie wyrostka 
położenie pionowe|umiejscowienie pionowe|położony pionowo trzeci trzonowiec 
położenie poziome|poziome położenie zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego |poziomo położony ząb zatrzymany 
położenie względem płaszczyzny zgryzowej 
położenie względem przedniego brzegu gałęzi żuchwy 
położenie zęba 
położenie zęba w łuku 
położenie zęba w stosunku do przedniego brzegu gałęzi żuchwy 
położony domiazgowo|znajdujący się przy miazdze|domiazgowy|dot. miazgi 
położony policzkowo 
połysk 
połysk 
pomiar głębokości rowka dziąsłowego 
pomiar|wymiar 
pominięty 
pomoc doraźna|pierwsza pomoc 
pomocnicze stosowanie leków antybakteryjnych|pomocnicze systemowe leczenie antybakteryjne 
pomocnicze środki do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych|przybory do oczyszczania rejonów stycznych 
poniżej poziomu grzbietu wyrostka zębodołowego|poniżej grzbietu wyrostka zębodołowego 
poniżej|dolny 
ponowna iniekcja|dodatkowe znieczulenie 
ponowna preparacja 
ponowne krwawienie 
ponowne krzywizny 
ponowne leczenie 
ponowne leczenie endodontyczne 
ponowne leczenie endodontyczne metodą konwencjonalną 



ponowne leczenie kanałowe 
ponowne leczenie kanałowe|powtórne leczenie kanałowe|ponowne leczenie endodontyczne 
ponowne leczenie metodą chirurgiczną 
ponowne opracowanie kanału 
ponowne przeleczenie kanałowe od strony punktu trepanacyjnego 
ponowne przeleczenie|ponowne przeleczenie kanałowe|powtórne leczenie|ponowne leczenie 
ponowne wybielanie 
ponowne wypełnienie kanału 
ponowne wytrawienie 
ponowne wytrącanie 
ponowne zakażenie|ponowna infekcja 
ponowne zakażenie|ponowne zakażenia|reinfekcja 
ponownie podścielić 
ponowny przerost tkanki|odrost tkanki 
pooperacyjna ocena radiologiczna 
poparzenie podchlorynem sodu|podrażnienie podchlorynem sodu 
popłuczyny dziąsłowe 
poprawa estetyki 
poprawa ruchomości języka po zabiegu 
poprawiać gojenie 
poprawienie znieczulenia 
poprawnie postawione rozpoznanie|prawidłowa diagnoza 
poprzeczne przekroje korzenia 
poprzeczne złamanie korzenia 
poprzeczne złamanie korzenia 
populacje objęte fluorkowaniem wody 
poradiacyjna kserostomia 
poradnia leczenia bólu twarzowego 
porcelana napalana na metal 
porcelana skaleniowa 
porcelanowy|ceramika 
porcja 
porfiria 
porowatości szkliwa|porowate szkliwo 
porowatości|perforacje  
porowatość 
porowatość szkliwa 
porowaty 
poruszenie zęba 
posiniaczony 
posługiwanie się narzędziami endodontycznymi|posługiwanie się narzędziami 
post wzmocniony szkłem 
postawić diagnozę|ustalić rozpoznanie 
postępowanie antyseptyczne 
postępowanie korygujące 
postępowanie odtwórcze 
postępowanie pooperacyjne 
postępowanie w przypadku powikłań pozabiegowych 
postępowanie wyrównawcze 
postępowanie z tkankami 
postępująca utrata tkanek przyzębia 
postępujący 



postmitotyczny 
poszarpane brzegi 
poszarpane tkanki 
poszerzacz 
poszerzacz K 
poszerzacz obracający się o 1/4 obrotu w obie strony 
poszerzacz Peeso 
poszerzacz typu K 
poszerzanie kanałów 
poszerzanie kanału metodą 'step-back' 
poszerzanie wierzchołka kanału 
poszerzanie|poszerzanie kanału 
poszerzanie|przerost dziąseł |przerost|powiększanie 
poszerzenie 
poszerzenie 
poszerzenie 
poszerzenie części koronowej kanału 
poszerzenie dostępu do komory 
poszerzenie dwóch trzecich koronowych 
poszerzenie kanału pod wkład|poszerzenie kanału  
poszerzenie koronowe 
poszerzenie naczyń 
poszerzenie odcinka koronowego oraz środkowego 
poszerzenie szpary ozębnowej 
poszerzenie szpary ozębnowej|poszerzenie szpary ozębnej 
poszerzony 
poszerzony 
poszerzony 
poszerzyć 
poszerzyć 
poszerzyć 
poszerzyć nadmiernie 
poszukiwacz 
poszukiwacz kanałowy|narzędzie do poszukiwania ujść kanałów|endodontyczny zgłębnik 
pośrednie krawędzie furkacji 
pośrednie pokrycie miazgi|pośrednie przykrycie miazgi  
pośrednie uzupełnienia kompozytowe 
pośrednie uzupełnienia żywicowe 
pośrodku policzkowej powierzchni zęba 
pośrodku powierzchni twarzowej 
pośrodku szyjki zęba 
potencjał immunogenny 
potencjał mutagenny 
potencjał oksydoredukcyjny 
potencjał redukcyjny|potencjał oksydoredukcyjny 
potrzeba rozległych rekonstrukcji 
potrzeby diagnostyki różnicowej 
potrzeby lecznicze|wymogi leczenia 
pourazowa torbiel kości|torbiel kostna urazowa 
powierzchnia 
powierzchnia amalgamatu 
powierzchnia cementu 



powierzchnia dośluzówkowa 
powierzchnia guzków 
powierzchnia implantu 
powierzchnia językowa 
powierzchnia korony zęba 
powierzchnia korzenia 
powierzchnia korzenia 
powierzchnia korzenia 
powierzchnia korzenia 
powierzchnia korzenia|fragmenty korzenia |struktura korzenia 
powierzchnia kości 
powierzchnia nabłonka 
powierzchnia nabłonka 
powierzchnia podniebienna zęba 
powierzchnia prezębiny 
powierzchnia przeciętego korzenia 
powierzchnia przedsionkowa|powierzchnia licowa 
powierzchnia retencyjna dla płytki 
powierzchnia retencyjna|podbudowa 
powierzchnia sieczna 
powierzchnia szkliwa 
powierzchnia wargowa 
powierzchnia wolna od płytki 
powierzchnia zęba 
powierzchnia zębiny 
powierzchnia zgryzowa 
powierzchnia zgryzowa zębów 
powierzchnia zgryzowa|powierzchnia żująca|powierzchnia zwarciowa|powierzchnia okluzyjna 
powierzchnia złamania 
powierzchnia zresekowanego korzenia 
powierzchnia zresekowanego korzenia|powierzchnia zresekowanego wierzchołka korzenia|zresekowana powierzchnia korzenia 
powierzchnia zwarciowa|okludalny|żujący|zgryzowy|na powierzchni okluzyjnej 
powierzchnia|warstwa|ściana 
powierzchnie kontaktu 
powierzchnie kości i zęba 
powierzchnie mezjalno-dystalne|powierzchnie przednio-tylne|powierzchnie styczne 
powierzchnie styczne 
powierzchnie styczne 
powierzchnie styczne zęba 
powierzchnie styczne|punkty styczne|kontakty styczne|kontakty proksymalne 
powierzchniowe przebarwienia 
powierzchniowe warstwy tkanek zęba 
powierzchowna warstwa zainfekowanej zębiny 
powierzchowny osadu 
powierzchowny w stosunku do 
powietrzny|pneumatyzacja|spneumatyzowany 
powiększać się 
powiększający się 
powiększenie 
powiększenie dostępu do komory 
powiększenie dziąseł indukowane ortodontycznie 
powiększenie pola zabiegowego|powiększenie 



powiększenie regionalnych węzłów chłonnych|regionalna limfadenopatia 
powiększenie szpary ozębnowej 
powiększenie włókniste |włókniste powiększenie 
powiększona przestrzeń w furkacji 
powikłane usuwanie zęba w szczęce 
powikłane złamanie korony 
powikłania poekstrakcyjne 
powikłania pozabiegowe|następstwa pozabiegowe 
powikłania typu zip 
powikłany|utrudniony|rozbudowany 
powodować fenestrację|być przyczyną fenestracji  
powodować kruszenie 
powodować poluzowanie|poluzować 
powodować powstawanie|przyczynić się do powstania 
powodować przebarwienia|przebarwiać|ulec przebarwieniu|przebarwiać się 
powodować starcie|powodować abrazję 
powodować wyżłobienie 
powodzenie w aspekcie radiologicznym 
powolne gojenie 
powolne, obwodowe, nadokostnowe podawanie środka znieczulającego pod błonę śluzową 
powrócenie przebarwień|powrót przebarwienia 
powrócić do uprzedniego koloru 
powrót przewodnictwa nerwowego 
powstanie blizny|tworzenie blizny 
powstanie połączenia ustno-zatokowego 
powstanie skrzepu 
powstawanie luk 
powstawanie owrzodzeń pod wpływem ucisku wywieranego przez protezy 
powstawanie szczelin|szczeliny 
powstawanie trzeciorzędowej zębiny|tworzenie zębiny trzeciorzędowej|powstanie zębiny trzeciorzędowej 
powstawanie|formowanie (się)|rozwój|uformowanie|tworzenie 
powtarzalność ustawienia filmu 
powtarzane leczenie 
powtórne polerowanie 
powtórne użycie 
powtórnie przeleczony 
powtórnie skorygowany 
poza otwór wierzchołkowy 
poza wierzchołek 
pozabiegowa wrażliwość zębiny 
pozabiegowy|pooperacyjny 
pozabiegowy|pooperacyjny 
pozbawione żywej miazgi zęby z niezakończonym rozwojem korzenia 
pozbawiony próchnicy 
poziom binding point 
poziom dziąsła 
poziom grzbietu wyrostka zębodołowego 
poziom podparcia kostnego ze strony przyzębia 
poziom przyszyjkowy|granica szyjki zęba|poziom szyjki zęba 
poziom|wysokość 
pozioma utrata kości 
poziome cięcie|cięcie Ochsenbein-Luebke|obramowujące cięcie poziome|girlandowate cięcie poziome 



poziome zgłębnikowanie 
poziome złamanie korzenia|złamanie poprzeczne korzenia 
poziome złamanie przednio-tylne 
poziomo położony|poziomo zatrzymany 
poziomy kości w przestrzeniach interproksymalnych 
poziomy płat tkanek miękkich 
poziomy szew materacowy 
pozostała część kanału 
pozostałe w kanale resztki 
pozostałości komórek nabłonkowych 
pozostałości komórkowe 
pozostałości korzeniowe 
pozostałości nabłonkowe 
pozostałości tkankowe|resztki tkanki  
pozostałości torbieli okołowierzchołkowych 
pozostałość|substancje resztkowe 
pozostawanie na czczo 
pozostawić korzeń 
pozostawienie korzenia 
pozycja kontaktów retruzyjnych|ustawienie żuchwy w pozycji dotylnej 
pozycja koronowego fragmentu w stosunku do linii złamania 
pozycja zaguzkowania zęba|położenie międzyguzkowe 
pozycja|ułożenie |położenie |umieścić 
pozycjoner 
pozycjoner 
pozycjonery 
pozytywowe odwzorowanie|pozytywowa reprodukcja 
pozytywowy duplikat 
pożywka 
pożywka do hodowli tkankowej 
półkolista igła 
półnastawialny artykulator 
półostateczna odbudowa 
półpołysk 
półstały|materiał półstały 
półwodny chlorek wapnia 
półwodny siarczan wapnia 
półwodzian 
półwyrób|półprodukt 
praca guzków w zgryzie|odchylanie się guzków|wyginanie się guzków|uginanie się guzków|zgięcie guzka|elastyczność guzków 
praca przy wysokich obrotach 
pracownia anatomopatologiczna specjalizująca się w patologii jamy ustnej|pracownia anatomii patologicznej specjalizująca się w chorobach jamy ustnej 
pracownia protetyczna|pracownia techniczna 
pracownia techniki dentystycznej|pracownia protetyczna|laboratorium techniczne|pracownia techniczna 
pracownicy techniczni 
praktyka endodoncji klinicznej 
prawdziwe torbiele okołowierzchołkowe 
prawdziwe zmiany mieszane 
prawidłowa długość robocza|długość robocza|właściwa długość robocza 
prawidłowe przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego 
prawidłowo 
prawidłowo przygotowany 



prawidłowo wykonana korona protetyczna 
prawidłowy wygląd okolicy okołokorzeniowej na RTG 
prawidłowy|odpowiednio przeprowadzony 
prawidłowy|zdrowy|fizjologiczny 
prawy boczny siekacz szczęki 
prawy pierwszy ząb trzonowy szczęki 
prawy pierwszy ząb trzonowy żuchwy 
prawy ząb sieczny przyśrodkowy szczęki|prawy górny przyśrodkowy ząb sieczny|prawy górny centralny ząb sieczny 
precement 
prefabrykowana metalowa korona 
prefabrykowany post 
prekonturowany 
prekursory osteoklastów 
preodontoblasty 
preparacja cieśni 
preparacja części koronowej 
preparacja części wierzchołkowej metodą step-back 
preparacja kloszowa 
preparacja końcówkami dźwiękowymi|preparacja wierzchołka korzenia końcówkami dźwiękowymi 
preparacja korony 
preparacja metodą step back 
preparacja miejsca dla postu 
preparacja o równomiernej stożkowatości 
preparacja pod nakład 
preparacja pod wkład koronowo-korzeniowy lany|preparacja pod wkład lany 
preparacja pod wkład z włókna szklanego 
preparacja pod wkład|preparacja pod wkład koronowo-korzeniowy 
preparacja siedziska wierzchołkowego|preparacja typu siedliska wierzchołkowego 
preparacja standardowa 
preparacja tunelowa|preparowanie tunelowe 
preparacja typu crown down|preparacja crown down 
preparacja wierzchołkowej jednej trzeciej długości 
preparacja wsteczna 
preparacja wsteczna 
preparacja wsteczna cieśni 
preparacja wsteczna korzenia za pomocą wierteł 
preparacja wsteczna pod niewłaściwym kątem 
preparacja wsteczna|miejsce preparacji wstecznej  
preparacja zewnątrzkoronowa 
preparacja zęba 
preparacja zęba|usunięcie tkanek zęba 
preparacja zębów do odbudowy 
preparat 
preparat antybakteryjny 
preparat antybiotykowo-kortykosteroidowy|pasta antybiotykowo-steroidowa 
preparat Endolce 
preparat hemostatyczny 
preparat Hibiscrub 
preparat histologiczny 
preparat kościozastępczy 
preparat leczniczy|lek|preparat 
preparat Ledermix 



preparat na bazie jodoformu 
preparat na bazie wodorotlenku wapnia 
preparat ze szczawianem potasu 
preparat żywiczy 
preparat|system 
preparaty jodu 
preparaty służące do utrwalenia tkanek 
preparaty twardniejącego wodorotlenku wapnia 
preparowanie rowka|wyżłobienie rowka  
preparowanie zębodołu|preparowanie zębodołu dla transplantowanego zęba 
prepolimeryzowany 
prepolimeryzowany 
prezębina 
pręt 
primer|podścielacz zwiększający adhezję|uzdatniacz 
problemy natury estetycznej|problemy estetyczne 
problemy natury kosmetycznej 
problemy pojawiające się po zakończeniu leczenia 
problemy wynikające ze skurczu polimeryzacyjnego umieszczanego materiału 
problemy z osteointegracją 
problemy z utrzymaniem suchości 
probówka wykonana ze specjalnego szkła (Pyrex) 
procedura leczenia interwencyjnego 
procedura nadania kształtu kanałowi podczas opracowania 
procedura osteotomii typu Le Fort I w szczęce 
procedura płatowa z umieszczeniem płata w tym samym miejscu 
procedura wydłużenia korony klinicznej|zabieg wydłużenia korony klinicznej 
procedura wypełniania kanału 
procedura wypełniania w kierunku ku dołowi 
procedura z utworzeniem minipłata 
procedury chirurgiczne dotyczące zębów i wyrostka zębodołowego 
procedury kontroli płytki 
procedury lecznicze 
procedury opracowania 
procedury powtórnego leczenia endodontycznego|procedury re-endo 
procedury protetyczne 
procedury regeneracyjne|zabiegi regeneracyjne 
procedury stomatologiczne|zabiegi stomatologiczne 
procedury wszczepowe 
proces chorobowy 
proces demineralizacji|demineralizacja 
proces diagnostyczny 
proces gojenia rany 
proces gojenia tkanek 
proces gojenia|wygojenie|wyleczenie 
proces naprawczy 
proces oceny przedoperacyjnej 
proces odlewniczy|proces odlewania 
proces polimeryzacji 
proces powstania ubytku|kawitacja|powstanie ubytku tkanek 
proces próchnicowy 
proces próchnicowy 



proces przebudowy tkanki kostnej 
proces resorpcji 
proces resorpcji grzbietu wyrostka zębodołowego 
proces resorpcyjny|proces resorpcji 
proces tworzenia odontoblastów 
proces wiązania 
proces wiązania|reakcja wiązania 
proces włóknistego gojenia|gojenie włókniste 
proces zapalny 
proces zapalny dziąsła brzeżnego 
proces zapalny przyzębia|zapalenie tkanek okołowierzchołkowych 
proces zapalny tkanek wokółkorzeniowych 
proces zużycia|proces ścierania 
proces związany z tkanką miazgi 
produkty antygenowe 
produkty degradacji fibrynogenu 
produkty do wybielania w domu 
produkty gipsowe|gipsy 
produkty korozji 
produkty lizosomalne granulocytów 
produkty metabolizmu bakterii|produkty bakteryjne 
produkty nekrotycznego rozpadu miazgi 
produkty przemiany materii|szkodliwe produkty 
produkty rozpadu 
produkty rozpadu tkanki 
produkty rozpadu tkankowego 
produkty składające się z proszku i płynu 
produkty uboczne 
produkty uboczne spowodowane korozją 
produkty uboczne wydalane przez bakterie 
produkty wydzielnicze 
produkty zawierające fluorek cyny 
produkty zawierające wodorotlenek wapnia 
profilaktyka antybiotykowa 
program kontroli płytki 
program leczenia podtrzymującego 
projekcja boczna|widok od strony proksymalnej  
projekcja czołowa|projekcja równoległa 
projekcja doprzednia 
projekcja dotylna 
projekcja mezjalna 
projekcja pod kątem 
projekcja równoległa 
projekcja równoległa 
projekcja równoległa 
projekcja skośna 
projekcja skośna|technika kąta prostego 
projekcja szkliwno-przyszyjkowa 
projekcja Watersa 
projekcja|obraz|zdjęcie 
projekcja|zdjęcie|przekrój 
prokaina 



prokarioty 
proksymalne projekcje skośne|bliższe projekcje skośne 
proliferacja|rozwój 
proliferować|rozgałęziać się 
proliferujące zapalenie miazgi 
promienica 
promienica przywierzchołkowa 
promień krzywizny 
promień krzywizny igły|promień igły 
promień lasera 
proprioreceptory 
proprioreceptory 
propylenowa strzykawka 
prosta kireta 
prosta kireta kostna 
prostaglandyny 
proste wiertło szczelinowe 
prostolinijna droga 
prostolinijny dostęp 
prostolinijny dostęp endodontyczny|uzyskanie prostolinijnego dostępu korzeniowego|prostolinijny dostęp korzeniowy|prostolinijny dostęp do kanału 
prostować 
prosty płat kopertowy 
proszek cementu 
proszek cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego 
proszek masy alginatowej|proszek alginatowy 
proszek masy osłaniającej 
proszek MTA 
proszek nadboranu 
proszek szkła 
proszek tlenku cynku 
proszki do czyszczenia zębów 
proteoglikany 
proteoliza 
protetyczne zapalenie jamy ustnej 
protetyczny 
protetyczny 
protetyk 
protetyka 
proteza akrylowa 
proteza akrylowa 
proteza całkowita 
proteza całkowita utrzymana na implantach 
proteza chromokobaltowa 
proteza na implantach 
proteza natychmiastowa 
proteza stała 
proteza szczęki 
proteza szczękowo-twarzowa 
proteza zębowa 
proteza|uzupełnienie 
protezy całkowite z akrylu|akrylowe protezy całkowite  
protezy kombinowane 



protezy podparte na implantach|protezy utrzymane na implantach|protezy oparte na implantach 
protezy ruchome 
protezy ruchome 
protezy utrzymane na implantach 
protezy zębowe 
protokół kontroli płytki 
próbne osadzenie 
próbne upakowywanie 
próchnica brzeżna 
próchnica butelkowa 
próchnica furkacji 
próchnica korzenia 
próchnica korzenia 
próchnica mająca postać ostrą|próchnica ostra|próchnica kwitnąca|próchnica przebiegająca w gwałtowny sposób 
próchnica na powierzchniach stycznych 
próchnica na powierzchniach żujących 
próchnica podminowująca 
próchnica powierzchni gładkich|próchnica na powierzchniach gładkich 
próchnica w dołkach i w bruzdach 
próchnica w obrębie szkliwa 
próchnica w okolicy szyjki zęba|próchnica poddziąsłowa 
próchnica wczesnego okresu dzieciństwa|próchnica kwitnąca u małych dzieci  
próchnica wtórna 
próchnica wtórna 
próchnica wtórna 
próchnica zębiny 
próchnica zębiny 
próchnica zębów|proces próchnicowy|próchnica zębiny 
próchnica|proces próchnicotwórczy|zmiana próchnicowa 
próchnica|proces próchnicowy|epizod choroby próchnicowej 
próchnica|ubytek próchnicowy|proces próchnicowy|zmiany próchnicowe 
próchnicotwórczy|kariogenny 
próchnicowa zainfekowana zębina 
próchnicowo 
próchnicowy|próchnicowo zmieniony|objęty próchnicą|zniszczony próchnicowo|z próchnicą 
próg bólowy|próg bólu 
próg pobudliwości 
próg pobudliwości bólu 
próg pobudliwości|próg pobudzenia 
próg uszkodzenia zęba 
próg wrażliwości|próg 
próżniowa pompa 
prylokaina 
prywatny gabinet stomatologiczny 
pryzmaty szkliwa 
przebarwiające czynniki 
przebarwienia 
przebarwienia pochodzenia wewnętrznego 
przebarwienia tetracyklinowe 
przebarwienia zębów|przebarwienie zęba 
przebarwienie dziąseł 
przebarwienie korony na kolor żółty 



przebarwienie korony zęba na kolor żółty 
przebarwienie|zmiana koloru korony zęba|przebarwienia 
przebarwiony 
przebarwiony 
przebicie 
przebicie płata 
przebiegający skośnie złamanie|skośne złamanie korzenia 
przebity|porowaty|sperforowany 
przebudowa 
przebudowa|metabolizm 
przebudowa|remodeling 
przechodzenie poza wierzchołek korzenia zęba 
przechodzić poza wierzchołek 
przechowywanie poza jamą ustną 
przechylony|wychylony|odchylony 
przeciąć|ścinanie 
przeciążenia 
przeciążenia zgryzowe 
przeciek bakteryjny|mikroprzeciek bakteryjny 
przeciek brzeżny 
przeciek brzeżny wokół wypełnienia korony|mikroprzeciek koronowy|przeciek brzeżny w koronie|przeciek koronowy|nieszczelność koronowa|przeciek w obrębie korony 
przeciek okołowierzchołkowy|przeciek wierzchołkowy 
przeciek w obecności koferdamu 
przeciek|dostanie się|wtargnięcie|wniknięcie|ingres 
przeciek|przedostanie się|przesączanie|perkolacja 
przeciek|przepuszczalność brzeżna|mikroprzeciek|przeciek brzeżny 
przecięcie 
przecięcie brodawki 
przecięcie struktury zęba 
przecięty|przekrój 
przecinać|przechodzić przez 
przeciwbakteryjny|antybakteryjny 
przeciwpróchnicowy 
przeciwstawny|po przeciwnej stronie łuku|po stronie przeciwległej |przeciwległy 
przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego 
przeciwwskazania medyczne 
przeciwzapalny 
przeczulica bólowa|zwiększona wrażliwość na ból|zwiększona reakcja bólowa 
przeczulica nocyceptorów 
przed zabiegiem 
przed zabiegiem|przed operacją 
przederupcyjne dojrzewanie tworzącego się szkliwa 
przedłużony czas pracy 
przedłużony|długotrwały 
przedni 
przedni brzeg gałęzi żuchwy 
przedni koniec nacięcia w rowku dziąsłowym 
przedni odcinek uzębienia 
przedni odcinek żuchwy 
przedni odcinek żuchwy 
przednie cięcie uwalniające 
przednie zęby szczęki 



przedniopowierzchniowe lusterko stomatologiczne 
przednio-tylny 
przednio-tylny|mezjalno-dystalny 
przedpokwitaniowe zapalenie przyzębia 
przedsionek jamy ustnej|przedsionek  
przedsionek od strony wargowej|przedsionek po stronie wargowej 
przedsionek|rowek|rowek dziąsłowy  
przedsionkowo 
przedsionkowo-językowy 
przedwczesne kontakty w dotylnym zwarciowym położeniu żuchwy 
przedwczesne kontakty zgryzowe 
przedzabiegowe zdjęcie rentgenowskie 
przedzabiegowy 
przedzabiegowy 
przedzabiegowy status miazgi 
przedziurawić|sperforować  
przegląd|ocena 
przeglądowe badanie radiologiczne 
przegroda międzyzębodołowa 
przegroda|bariera|przeszkoda|opatrunek zaporowy |błona zaporowa 
przegryzienie 
przegrzanie 
przejaśnienie kostne 
przejaśnienie na powierzchni mezjalnej korzenia 
przejaśnienie przy korzeniu dalszym 
przejaśnienie w kształcie litery J 
przejaśnienie w okolicy furkacji|przejaśnienie w furkacji 
przejaśnienie wokół korony zęba|przejaśnienie okołokoronowe 
przejrzystość obrazu 
przejrzysty|przezroczysty|oczyścić|przezierny|usunąć 
przejście szpary ozębnej w kierunku przejaśnienia 
przejście|wydostanie się|przedostawanie się|przedostanie się 
przejściowa bakteriemia 
przejściowe załamanie się tkanek okołowierzchołkowych 
przejściowy 
przejść przez 
przekonturowany 
przekraczać otwór wierzchołkowy|przechodzić poza otwór wierzchołkowy 
przekroczenie progu wytrzymałości na skręcanie|skręcenie 
przekroczyć 
przekrój 
przekrój anatomiczny kanałów 
przekrwienie 
przekrwienie 
przekrwienie miazgi 
przekrwiona miazga|silnie krwawiąca miazga 
przekształcić 
przeleczony 
przeleczony kanałowo|leczony endodontycznie|po leczeniu kanałowym 
przeleczony kanałowo|po leczeniu kanałowym|leczony endodontycznie  
przemiana kostna 
przemieszczające się siły 



przemieszczanie się zębów i powstawanie między nimi szpar 
przemieszczanie się|migracja  
przemieszczenie boczne|zwichnięcie boczne|boczne przemieszczenie zęba|boczne zwichnięcie zęba 
przemieszczenie kanału/otworu wierzchołkowego|tzw. zipping|wewnętrzne przemieszczenie otworu wierzchołkowego 
przemieszczenie korony do góry 
przemieszczenie korony w kierunku podniebienia 
przemieszczenie korony|dokoronowe przemieszczenie 
przemieszczenie korzenia 
przemieszczenie płata 
przemieszczenie płata dziąsłowego 
przemieszczenie wierzchołka korzenia do zatoki szczękowej 
przemieszczenie wyrostków kłykciowych w stawie skroniowo-żuchwowym 
przemieszczenie zębów 
przemieszczenie żuchwy podczas zamykania ust 
przemieszczenie|przesunięcie|przemieszczenie zębów 
przemieszczony bocznie|bocznie zwichnięty 
przemieszczony|wypierany 
przemieścić się 
przemijający 
przemodelowanie kości 
przemodelowanie kości 
przemyć 
przemysł dentystyczny 
przenikać|dotrzeć |penetrować do|usuwać|dokonać trepanacji |zapływać do 
przenikać|przenikać do|wypełniać 
przenikanie leku 
przenikanie znieczulenia|znieczulenie nasiękowe 
przenikanie|transport|przejście |wprowadzenie |wnikanie 
przenikanie|trepanacja|penetracja  
przeniknąć do|wnikać do|zainfekować|zasiedlać  
przenoszenie sił okluzyjnych do kości 
przenośne reflektorki 
przenośnik z włókna szklanego 
przenośnik|nośnik|urządzenie w formie podajnika 
przenośniki Dovgan do MTA 
przenośniki niepokryte żadnym materiałem|przenośniki niepokryte gutaperką 
przepchnąć 
przepchnięcie materiału poza wierzchołek 
przepchnięcie poza wierzchołek 
przepchnięcie wypełnienia poza wierzchołek korzenia 
przepchnięcie|przepchnięcie wypełnienia|przepchnięcie materiału|nadmierny zasięg 
przepchnięty 
przepchnięty poza wierzchołek 
przepchnięty poza wierzchołek 
przepełnienie kanałów 
przepełnienie kanału 
przepełnienie kanału|przepchnięcie materiału poza wierzchołek|przepchnięcie wypełnienia|przepchnięcie materiału wypełniającego poza otwór wierzchołkowy |przepchnięcie materiału poza kanał|zjawisko przepełnienia kanału 
przepełnienie kanału|przepchnięcie|przepełnienie|materiał przepchnięty poza wierzchołek  
przepełniony materiał w kanale 
przepłukać 
przepłukać|płukać 
przepłukać|płukanka|płukanie|środek płuczący 



przepływ impulsów 
przepływ krwi 
przepływ krwi w miazdze 
przepływ limfatyczny 
przepływ|dystrybucja|rozprowadzenie|umiejscowienie  
przepływać|przechodzić|przenikać|przesyłać|biec|ominąć  
przeprowadzenie leczenia podczas jednej wizyty|leczenie jednoetapowe 
przeprowadzić augmentację 
przeprowadzić dezynfekcję 
przeprowadzić ekstyrpację całkowitą  
przeprowadzić leczenie endodontyczne 
przeprowadzić osteotomię 
przeprowadzić|zastosować 
przepuszczalna dla promieniowania zmiana patologiczna 
przepuszczalna dla promieniowania zmiana patologiczna|zmiana o charakterze przejaśnienia |przezierna radiologicznie zmiana 
przepuszczalność kanalików zębinowych 
przepuszczalność naczyniowa 
przepuszczalność naczyń|przepuszczalność 
przepuszczalny dla promieni rentgenowskich|przepuszczalny dla promieniowania|przepuszczający promienie rentgenowskie|o charakterze przejaśnienia |przepuszczający promieniowanie|przezierny radiologicznie|nie dający kontrastu 
przerost 
przerost 
przerost brodawkowaty 
przerost dziąseł 
przerost dziąseł|powiększenie dziąseł  
przerost dziąseł|przerost dziąsła 
przerost dziąsła w obrębie diastemy 
przerost dziąsła|hiperplazja dziąsła 
przerost dziąsła|przerost dziąseł  
przerost tkanek miękkich 
przerost tkanki 
przerosty dziąseł 
przerosty guzowate 
przerośnięty 
przerwa między zębami|diastema 
przerwać|odciąć 
przerwane naczynie krwionośne|przerwanie naczynia krwionośnego 
przerwanie 
przerwanie ciągłości 
przerwanie ciągłości powierzchni 
przerwanie ciągłości tkanek korony zęba 
przerwanie długości|przerwanie 
przerwanie pęczka naczyniowo-nerwowego 
przerwanie|zakłócenie|zaburzenie  
przerwany 
przerwany 
przerwany 
przerwany 
przerywany 
przerzut nowotworowy 
przerzutowy 
przesączanie|sączenie  
przesięk 



przesięk|filtracja|przesączanie 
przesmyk|przewężenie|połączenie|cieśń międzykanałowa|cieśń 
przestrzenie międzykomórkowe 
przestrzenie międzykomórkowe 
przestrzenie międzyzębowe|przestrzenie interproksymalne 
przestrzenie powięziowe w obrębie głowy i szyi 
przestrzenie szpiku kostnego|jamki szpikowe 
przestrzenie wewnątrzkorzeniowe 
przestrzeń 
przestrzeń dla wkładu|przestrzeń dla posta  
przestrzeń interwencyjna 
przestrzeń kanałowa|światło kanału 
przestrzeń komory miazgi 
przestrzeń międzyszczękowa 
przestrzeń międzyzębowa 
przestrzeń ograniczająca wypełnienie|ogranicznik|ograniczenie|bariera 
przestrzeń okołowierzchołkowa 
przestrzeń ozębnej|szpara ozębnej 
przestrzeń podbródkowa 
przestrzeń podskroniowa|dół podskroniowy 
przestrzeń podżuchwowa 
przestrzeń zajmowana przez miazgę 
przestrzeń|ilość miejsca w zwarciu 
przestrzeń|szpara 
przestrzeń|szpara 
przestrzeń|ze światłem  
przesunąć|ustawić się na właściwym miejscu|zreponować|ustawić w prawidłowym położeniu |przywrócić pierwotną pozycję |zreponować na swoje miejsce 
przesunięcia zębów w łuku i zaburzenia okluzji 
przesunięcie doprzednie 
przesunięcie kliniczne 
przesunięcie obrazu 
przesunięcie zęba 
przesunięcie zębów 
przesuszenie zębiny 
przesuszony 
przesuwać 
przesyłanie|przenosić 
przeszczep kostnochrzęstny 
przeszczep kości|wszczepy kości 
przeszczep niepełnej grubości 
przeszkody koronowe 
przeszkody w kanale 
przeszkody|interferencje 
przeszywający 
prześlizgnąć się 
prześwietlony 
prześwit 
przetoka 
przetoka|kanał przetoki  
przetoka|wytworzenie przetoki 
przetrwała infekcja 
przetrwałe zakażenie kanału 



przetrwałe zakażenie tkanek okołokorzeniowych 
przetrwałe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych 
przetrwały 
przetrwały|złamany|pozostawiony w kanale|pozostawiony 
przetrwanie 
przetworzenie 
przewaga 
przeważająca część 
przewężenie o spiczastym kształcie 
przewężenie przyszyjkowe|przewężenie przyszyjkowe kanału|wklęsłość na wysokości szyjki|przewężenie kanału na wysokości szyjki zęba 
przewężenie wierzchołkowe|ograniczenie przywierzchołkowe|przyszczytowe przewężenie|zwężenie wierzchołkowe 
przewężenie|zwężenie|ograniczenie|wykonywanie  
przewlekle działający, słaby uraz 
przewlekłe hiperplastyczne zapalenie dziąseł 
przewlekłe zapalenie dziąseł 
przewlekłe zapalenie okołowierzchołkowe|przewlekle zapalenie tkanek okołowierzchołkowych 
przewlekłe zapalenie przyzębia 
przewlekły ropień okołowierzchołkowy 
przewlekły stan zapalny w jamie ustnej 
przewodnictwo cieplne|przewodnictwo termiczne 
przewodnictwo kostne 
przewodność elektryczna 
przewody ślinianki podżuchwowej 
przewody wyprowadzające ślinianki|przewody ślinianek 
przewodzenie|przepływ 
przewodzić|przeprowadzić 
przewód łzowy 
przewód słuchowy 
przewód słuchowy zewnętrzny 
przez okno kieszonki dziąsłowej|wewnątrz rowka dziąsłowego 
przez ziarninowanie 
przezierność 
przezierny|przezroczysty 
przezkostny 
przezprzegrodowy 
przezroczysta szyna 
przezroczysty stent chirurgiczny 
przezroczysty|oczyszczony  
przeżuwanie|nagryzanie|żucie|zwarcie 
przęsła mostów 
przęsło mostu 
przęsło mostu|przęsło 
przodozgryz 
przodozgryz rzekomy 
przy brzegach wypełnienia 
przy brzegu dziąsłowym 
przy brzegu dziąsłowym 
przy brzegu dziąsłowym|na poziomie brzegu dziąsłowego 
przy obfitym chłodzeniu wodnym 
przy ustach otwartych 
przy zwolnieniu nacisku zagryzania|przy zwolnieniu nacisku podczas nagryzania 
przybory do higieny jamy ustnej|przybory higieniczne 



przybory higieniczne 
przyciąć 
przycięcie płata 
przycinanie karwerem 
przyczep biologiczny 
przyczep łącznotkankowy 
przyczep łącznotkankowy z włóknami Sharpeya 
przyczep nabłonkowy 
przyczep tkanek miękkich 
przyczep wędzidełka języka 
przyczep wędzidełka wargi 
przyczep wędzidełka|przyczep wędzidełek 
przyczepiony| 
przyczepy mięśni|przyczepy mięśniowe 
przyczepy mięśniowe 
przyczepy wędzidełek|umocowanie wędzidełka 
przyczynowy ząb 
przyczyny niezwiązane z przyzębiem 
przyczyny śródzabiegowe 
przydziąsłowa połowa korony 
przygotować kondycjonerem 
przygotowanie jamy zęba 
przygotowanie kanałów odlewniczych 
przygotowanie miejsca dla wkładu koronowo-korzeniowego 
przygotowanie odpowiedniego dostępu|opracowanie|preparacja ubytku|opracowywanie ubytku|przygotowanie dostępu|wykonanie dostępu|postępowanie przygotowujące|wypreparowany dostęp|stworzenie dostępu|preparacja dostępu  
przygotowanie przestrzeni dla wkładu|preparacja pod wkład|opracowywanie zęba pod wkład|opracowanie przestrzeni dla wkładu|stworzenie przestrzeni pod wkład koronowo-korzeniowy|wytworzenie miejsca dla wkładu koronowo-korzeniowego |opracowanie kanału pod wkład koronowo-korzeniowy|stworzenie 
miejsca dla wkładu|przygotowanie miejsca dla wkładu|preparacja miejsca dla postu 
przygotowanie ubytku|opracowanie ubytku|preparacja ubytku|ubytek|opracowany ubytek 
przyjmowanie 
przykre odczucia|dyskomfort|podrażnienie|dolegliwości pacjenta 
przykrycie miazgi 
przykrycie zębiny 
przylegać|dopasować się|wtłoczyć 
przyleganie brzeżne 
przyleganie|adaptacja|adaptacja materiału 
przyleganie|adhezja 
przyłączanie|połączenie|przyczep 
przyłożyć 
przymknięcie powiek|zamknięcie oczu 
przymocowanie zamków|przyklejanie zamków|połączenie zamków ortodontycznych z powierzchnią zęba  
przypadki całkowitego zatrzymania zęba w kości 
przypominający kształtem igłę 
przyrost przyczepu nabłonkowo-łącznotkankowego 
przyrosty kości|wyrośla kostne 
przyrząd do wstrzykiwania uplastycznionej cieplnie gutaperki 
przyrząd typu klina|narzędzie pełniące funkcję klina  
przysadzisty 
przysłonięty 
przyszczypywać 
przyszyjkowa wypukłość zębiny|przyszyjkowa wypukłość 
przyszyty|umocowany szwami 
przytrzymywany śrubą 



przytwierdzony śrubami 
przywierać 
przywierać|łączyć się|wykazywać adhezję|adherować 
przywierzchołkowa resorpcja kostna 
przywierzchołkowy|okołowierzchołkowy|wokół wierzchołka|przy wierzchołku|z okolic przywierzchołkowych 
przywrócenie fizjologicznego stanu|powrót do normalnego stanu|regeneracja|odzyskanie |wygojenie |ustępowanie|rekonwalescencja 
przywrócenie kształtu 
przywrócenie ostatecznego kształtu zęba 
przywrócenie płata 
przywrócenie prawidłowego stanu jamy ustnej 
przywrócenie prawidłowej okluzji|korekta w zgryzie|korekta zgryzu|dostosowanie w zgryzie  
przywrócić 
przywrócić kontakty styczne w koronie 
przywrócić wysokość zwarcia w odcinku tylnym 
przywrócić żywotność 
przyzębie wierzchołkowe 
przyżyciowa pulpotomia|pulpotomia przyżyciowa 
przyżyciowe wybielanie zębów 
pseudokieszeń|kieszonka rzekoma 
psychostomatologia 
pulpotomia Cveka|pulpotomia według Cveka  
pulpotomia z użyciem formokrezolu 
pulpotomia z wykorzystaniem siarczanu żelaza 
pulpotomia|zabieg pulpotomii|amputacja miazgi 
pulsacyjne krwawienie 
pulsoksymetr 
pulsujący 
pumeks 
punkcikowaty 
punkt 
punkt inicjacyjny|punkt podparcia|punkt zahaczenia 
punkt nacięcia 
punkt oporu|binding point 
punkt orientacyjny 
punkt podparcia 
punkt referencyjny w postaci brzegu siecznego 
punkt stropu bifurkacji 
punkt styczny 
punkt styczny 
punkt styczny 
punkt topnienia 
punktowe krwawienie 
punkty styczne 
puste przestrzenie|braki w wypełnieniu|przestrzenie|braki 
pyknoza 
racemiczna epinefryna 
radiografia cyfrowa subtrakcyjna 
radiografia cyfrowa|zdjęcia cyfrowe 
radiogram metodą dwusiecznej kąta (technika Cieszyńskiego) 
radiogram wewnątrzustny 
radiologiczne oznaki 
radiowizjografia 



rak jamy ustnej 
rak płaskokomórkowy 
rak szkliwiakowaty 
rak zębopochodny jasnokomórkowy 
rak zębopochodny z komórkami widmem 
ramię odlewnicze 
ramka koferdamu|ramka do koferdamu 
rana 
rana chirurgiczna 
rana po zabiegu gingiwektomii 
raspator do odpreparowania płata śluzówkowego 
raspator okostnowy|raspator do podważania okostnej|elewator okostnowy 
raspator typu Root tip 
raspator|retraktor|hak 
rączka lusterka|trzymadełko lusterka|trzonek od lusterka 
rdzeń (zrąb) wykonany z wysoce wytrzymałej nieprzezroczystej ceramiki 
rdzeń amalgamatowy|specjalny onlay|specjalny amalgamat|amalgamatowy wkład koronowy|wkład z amalgamatu|rdzeń z amalgamatu 
rdzeń miazgi 
rdzeń wkładu|lany wkład 
rdzeń wypełnienia 
rdzeń z wysoce wytrzymałej ceramiki 
rdzeń z żywicy 
rdzeń|wkład koronowy|kikut|podparcie|wkład indywidualny|filar |wkład|zrąb koronowy|zrąb 
reagować 
reagujący|reagujący na przeprowadzane testy 
reakcja 
reakcja amalgamacji 
reakcja anafilaktyczna 
reakcja bólowa|odpowiedź bólowa|ból  
reakcja buforowa 
reakcja hemodynamiczna 
reakcja immunologiczna 
reakcja kompleksów antygen-przeciwciało 
reakcja kwasowo-zasadowa|reakcja kwas-zasada 
reakcja miazgi 
reakcja na ciało obce 
reakcja nadwrażliwości|nadwrażliwość 
reakcja nerwowa 
reakcja okołowierzchołkowa 
reakcja polimeryzacji 
reakcja polimeryzacji z udziałem wolnych rodników|reakcja polimeryzacji wolnorodnikowej  
reakcja tkankowa|odczyn ze strony tkanek 
reakcja układu sercowo-naczyniowego 
reakcja wiązania materiału 
reakcja zachodząca w amalgamacie 
reakcja zapalna w miazdze 
reakcja zapalna|odczyn zapalny 
reakcja żywotności 
reakcja|pobudliwość|nadwrażliwość|uwrażliwienie |wrażliwość|znaczna wrażliwość 
reakcja|reakcja żywotności 
reakcja|wrażliwość na bodźce|reaktywność  
reakcje miazgi 



reakcje tkanek 
reakcje z tkankami 
receptory czucia bólu 
receptory proprioreceptywne 
recesja dziąsła 
recesja dziąsła 
recesja dziąsła|recesja 
recesje dziąsłowe|recesja dziąsła|recesja dziąsłowa 
redukcja bakterii 
redukcja głębokości kieszonek 
redukcja guzków 
redukcja kieszonek dziąsłowych|redukcja kieszonek przyzębnych 
redukcja kości|redukcja brzegu kości 
redukcja próchnicy 
redukcja tkanek w obrębie powierzchni wargowej|szlifowanie powierzchni wargowej  
redukcja tkanek zęba 
redukcja tkanek zęba 
regeneracja tkanek 
regeneracja|procesy naprawy 
regenerowana utleniona celuloza|oksydowana regenerowana celuloza 
regionalne znieczulenie przewodowe 
regresja 
regulacja 
reguła centralnego umiejscowienia 
reguła koncentryczności 
reguła połączenia szkliwno-cementowego 
reguła różnicy barwy 
reguła SLOB 
rehabilitacja całej jamy ustnej|pełna rehabilitacja jamy ustnej 
rehabilitacja segmentowa 
reinfekcja wynikająca z przecieku koronowego 
rejestracja zwarcia 
rejon połączenia żywicy z zębiną 
rejon przydziąsłowy 
rejon przyzębia brzeżnego 
rejon styczny|powierzchnia kontaktu |obszar kontaktu 
rejon szyjki zęba 
rejony powierzchni uczestniczące w okluzji 
rejony przyzębia|obszary przyzębia 
rekanalizacja 
rekapitulacja|rekapitulacja kanału 
rekonstrukcje cementowane w sposób adhezyjny|odbudowy cementowane w sposób adhezyjny|odbudowy adhezyjne  
rekonturowany 
relacja przestrzenna 
relacja siekaczy klasy II grupy 2 
relacja wierzchołków korzeni w odniesieniu do otaczających tkanek 
relacja żuchwy do szczęki 
remineralizacja 
remodeling kości 
remodelowanie tkanek 
rentgenodiagnostyka|ocena radiologiczna 
replantacja 



replantacja całkowicie zwichniętego zęba mlecznego 
replantować|wprowadzić 
replantowany 
replantowany 
replika 
repozycja bez napinania|repozycja bez napinania tkanek 
repozycja|nastawienie|umieszczenie zęba we właściwym miejscu 
resekcja klinowa 
resekcja korzenia pod kątem 0° 
resekcja korzenia|amputacja korzenia 
resekcja kości 
resekcja kości 
resekcja pod dużym kątem 
resekcja pod kątem 
resekcja szczytu korzenia|amputacja wierzchołka korzenia|apektomia|resekcja wierzchołka korzenia|resekcja wierzchołka|odcinanie wierzchołka korzenia 
resekcja wierzchołka korzenia 
resekcja wierzchołka korzenia 
resekcja wierzchołka korzenia 
resekcja wierzchołka korzenia 
resekcja wierzchołka korzenia|chirurgia wierzchołka korzenia|leczenie chirurgiczne wierzchołka korzenia zęba|resekcja wierzchołka 
resekcja wierzchołka obejmująca 3 mm korzenia wykonana pod kątem równym 0° 
resekcja wierzchołka|resekcja wierzchołka korzenia 
resekcja zęba 
resekcja|obcięcie|amputacja 
resekcje wierzchołków korzeni 
resekowany 
resekowany stożkowo pod kątem 45° 
resorbować się 
resorbowalny|resorbujący się|przyswajalny 
resorbowalny|wchłanialny 
resorpcja idiopatyczna 
resorpcja kolagenowa|resorpcja kolagenu 
resorpcja korzenia w rejonie szyjki zęba 
resorpcja kości 
resorpcja kości okołowierzchołkowej 
resorpcja kości przez osteoklasty|osteoklastyczna resorpcja kości 
resorpcja kości wyrostka zębodołowego 
resorpcja kości|niszczenie kości 
resorpcja naprawcza 
resorpcja perforacyjna 
resorpcja powierzchniowa|resorpcja powierzchowna 
resorpcja typu zapalnego|resorpcja zapalna|resorpcja o charakterze zapalnym|proces zapalnej resorpcji 
resorpcja w okolicy szyjki zęba|resorpcja przyszyjkowa 
resorpcja wewnętrzna 
resorpcja wewnętrzna|wewnętrzna resorpcja kanału 
resorpcja wywołana działaniem osteoklastów 
resorpcja zapalna korzenia 
resorpcja zastępcza|resorpcja zamienna|resorpcja wymienna|resorpcja poreplantacyjna 
resorpcja zewnętrzna przyszyjkowa 
resorpcja zewnętrzna przywierzchołkowa 
resorpcja zęba 
resorpcja|wchłanianie się|ubytek 



resorpcje korzeni|resorpcja korzeni|resorpcja korzenia 
resorpcje|zmiany o charakterze resorpcji 
resorpcyjny 
resztki kamienia 
resztki komórkowe 
resztki komórkowe 
resztki martwej tkanki 
resztki miazgi 
resztki miazgi 
resztki|pozostałości 
retencja materiałów uszczelniających 
retencja mikromechaniczna 
retencja płytki 
retencja protezy 
retencja wkładu 
retencja zęba 
retencja|utrzymanie|zachowanie|pozostawienie |osadzanie 
retikulum endoplazmatyczne 
retrakcja dziąsła 
retrakcja dziąsła za pomocą nici 
retraktor do policzków|retraktor policzków 
retraktor do postów|retraktor do wkładów 
retraktor języka 
retraktor Minnesota 
retraktor Seldina 
retraktor|retraktor okostnowy 
rewaskularyzacja miazgi 
rewaskularyzacja|ponowne unaczynienie|proces rewaskularyzacji 
rewizja 
rezerwowe połączenia 
ręczne narzędzia ze stali nierdzewnej 
ręczny 
ręczny upychacz 
rodzaj odbudowy korony zęba po wykonaniu leczenia kanałowego 
rodzaj utraty kości wyrostka zębodołowego 
rodzaj zęba 
rodzaje płatów|kształty płatów tkanek miękkich|kształty płatów 
rodzaje wkładów 
rogi miazgi 
rogi płata 
rogi rdzenia kręgowego 
rogowacenie 
rogowaciejący|zrogowaciały|skeratynizowany 
rokowania 
rokowanie pozabiegowe 
romboidalny 
ropa|treść ropna|wysięk ropny 
ropienie 
ropień 
ropień „feniksa” 
ropień dziąsła 
ropień dziąsłowy 



ropień feniksa 
ropień miazgi 
ropień o charakterze periodontologicznym 
ropień okołowierzchołkowy 
ropień przyzębny|ropień periodontalny  
ropne zapalenie tkanek okołowierzchołkowych 
ropnie 
ropnie zębopochodne 
ropny 
ropny wysięk 
ropowica|cellulitis  
rosin 
rotacyjna kątnica NiTi 
rotacyjne gumki impregnowane materiałem ściernym 
rotacyjne narzędzia NiTi|rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe 
rotacyjne systemy NiTi|zestawy rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych 
rotacyjny pilnik NiTi|rotacyjne narzędzie maszynowe NiTi  
rotować 
rowek dziąsła wolnego 
rowek dziąsłowy 
rowek dziąsłowy zęba|okolica rowka dziąsłowego 
rowek korzeniowy 
rowek prowadzący 
rowek żuchwowo-gnykowy 
rowki korzeniowe 
rowki korzeniowe po stronie podniebiennej  
rowki o kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
rowkowanie 
rozbiegać się|być rozbieżnym 
rozbieżny|nietypowy|rozbieżnie ustawiony|ustawione rozbieżnie w kierunku powierzchni żującej 
rozchodzić się promieniście 
rozchwianie zęba|wzmożona ruchomość zęba 
rozchwiany ząb|ruchomy ząb 
rozciągnięcie skrętów narzędzia 
rozcieńczony|wycienić|ścieńczyć|cienki 
rozdarty 
rozdrabniacze ziaren|uszlachetniacze 
rozdzielacz wiązki 
rozdzielać się 
rozdzielić|złamanie pionowe|rozłamać|doprowadzić do rozpołowienia 
rozdzielność złamanych fragmentów 
rozdzierający ból|silny ból|nieznośny ból 
rozdzierający|zgrzytanie zębami|zeszlifowanie|szlifowanie  
rozerwanie|szarpanie brzegu|odporność na rozciąganie|poszarpanie 
rozgałęzienia 
rozgałęzienia|rozgałęziony 
rozgałęzienie|splot|odgałęzienie|rozgałęziać się|odnoga|gałąź 
rozgrzana gutaperka|uplastyczniona ciepłem gutaperka|uplastyczniona termicznie gutaperka|uplastyczniona cieplnie gutaperka 
rozgrzany 
rozgrzany|gorący 
rozjaśniać 
rozklinowanie|zaklinowanie się|zastosowanie klinów 



rozkład naprężeń 
rozkład naprężeń przenoszonych na kość wyrostka 
rozkład|pokruszenie 
rozkład|wycofanie|gojenie się|cofnięcie  
rozlany ból twarzy po zajętej stronie 
rozlegle owrzodzony 
rozległa perforacja w furkacji 
rozległa próchnica korzenia 
rozległe mosty|mosty o długich przęsłach 
rozległe objęcie stanem zapalnym furkacji 
rozległe układy krystaliczne 
rozległe wypełnienia 
rozległe zniesienie kości 
rozległe zniszczenie tkanek korony 
rozległy|liczne|powszechny|bardzo rozległy|obszerny|masywny|duży|intensywny|znacznie zaawansowany 
rozległy|rozlany 
rozluźnienie splotu pilnika 
rozmiar cząsteczek abrazyjnych|rozmiar cząsteczek środka abrazyjnego 
rozmiar dziąsła 
rozmiar osteotomii 
rozmiar przy wierzchołku|rozmiar wierzchołkowy|rozmiar części wierzchołkowej|rozmiar okolicy wierzchołka 
rozmiar wiązania 
rozmiar wierzchołkowy|rozmiar wierzchołka 
rozmiar wypełnienia 
rozmieszczenie 
rozmieszczenie siekaczowo-trzonowcowe 
rozmiękczenie 
rozmiękły|miękki 
rozmiękły|uplastyczniony|rozmiękczony|zmiękczony|plastyczny 
rozpad erytrocytów 
rozpad leukocytów 
rozpad|degradacja |zniszczenie|uszkodzenie  
rozpad|rozpadanie|złamanie 
rozpadliny 
rozpaść się|kruszyć|rozbić 
rozpoczynający się|początkowy 
rozpoznanie periodontologiczne 
rozpoznanie radiologiczne 
rozprężać się|pęcznieć|rozszerzać się|ulec ekspansji|ulec rozszerzeniu|spowodować rozprężenie 
rozproszone cząsteczki wypełniacza nieorganicznego 
rozproszony 
rozproszony|dyfundować|szerzyć się|rozległy|rozlany 
rozprzestrzeniać się|rozszerzać się|rozsiew|rozproszyć 
rozprzestrzenianie się bakterii drogą krwionośną 
rozpuszczalnik 
rozpuszczalniki tłuszczowe 
rozpuszczalność 
rozpuszczalność w wodzie 
rozpuszczalny 
rozpuszczanie kwasowe 
rozpuszczenie 
rozpuszczenie 



rozpuszczenie|rozpuszczanie się|rozpuszczalność  
rozpuszczony 
rozpychacz ręczny 
rozpychacz stosowany w palcach 
rozpychacz|upychacz|spreader 
rozpychacze niklowo-tytanowe 
rozpychacze palcowe NiTi|rozpychacze palcowe niklowo-tytanowe 
rozpychacze z długimi uchwytami 
rozrost dziąsła 
rozrost nabłonka 
rozrostowe masy guzowate 
rozsiew zapalenia do tkanek okołowierzchołkowych|rozsiew zakażenia do tkanek okołowierzchołkowych 
rozszczepianie 
rozszczepienie 
rozszczepy 
rozszerzać 
rozszerzać się 
rozszerzający się obrzęk 
rozszerzalność|rozprężanie|ekspansja|rozszerzanie  
rozszerzenie naczyń krwionośnych|poszerzenie naczyń krwionośnych |poszerzenie naczyń  
roztopiony stop 
roztwory do moczenia protez 
roztwory lakierów 
roztwory utwardzające 
roztwór 
roztwór alkoholu 
roztwór antyseptyczny 
roztwór Dakina 
roztwór do sterylizacji na zimno 
roztwór do transportu|transportowe medium 
roztwór fenylofenolowy 
roztwór fluorku sodu 
roztwór jodu w jodku potasu|jod w postaci jodku potasu 
roztwór lipidowy 
roztwór Miltona 
roztwór nadtlenku mocznika|nadtlenek karbamidu|nadtlenek mocznika 
roztwór płuczący 
roztwór podchlorynu 
roztwór siarczanu żelaza 
roztwór wodny 
roztwór wybarwiający płytkę nazębną|roztwór uwidaczniający płytkę|roztwór wybawiający płytkę 
roztwór znieczulający|roztwór anestetyku 
roztwór znieczulenia|roztwór środka znieczulającego|roztwór znieczulający 
rozwarstwiony 
rozwidlenie korzeni 
rozwidlenie korzeni|furkacja 
rozwidlenie wierzchołkowe|komunikacja wierzchołkowa|ramifikacja wierzchołkowa 
rozwinąć się|utworzyć  
rozwinąć zapalenie 
rozwinięcie skrętu 
rozwój bakterii 
rozwój dolegliwości 



rozwój korzenia 
rozwój korzenia zęba 
rozwój martwicy brodawki|powstawanie martwicy brodawki  
rozwój morfotyczny 
rozwój wierzchołka 
rozwój wierzchołka korzenia 
rozwój zęba|odontogeneza  
rozwój|stworzenie  
róg 
róg komory|róg miazgi 
równomiernie stożkowaty kanał korzeniowy 
równowaga między procesami osteogenezy i osteolizy 
róż polerski 
różne przestrzenie twarzy 
różnice diagnostyczne|diagnostyka różnicowa|zróżnicowanie diagnostyczne 
różnicować się 
różnicowanie 
różnicowanie morfologiczne 
różnicująca pomoc diagnostyczna 
różnić się budową 
różyczka węglikowa 
różyczkowe wiertła chirurgiczne 
ruch 
ruch całego zęba (bodily movement) 
ruch obrotowy|ruch rotacyjny|ruchy podobne do nakręcania zegarka (technika watch-winding)|ciągły ruch obrotowym  
ruch piłujący 
ruch płynu kanalikowego na zewnątrz kanalików 
ruch podnoszący 
ruch posuwisto-zwrotny 
ruch wkręcania 
ruch zdzierający 
ruch zęba 
ruch|przesunięcie 
ruchoma błona śluzowa w rzucie wierzchołka 
ruchoma proteza 
ruchoma proteza częściowa|proteza częściowa|proteza ruchoma 
ruchomość fizjologiczna 
ruchomość patologiczna 
ruchomość w płaszczyźnie poziomej|ruchomość pozioma 
ruchomość w stawie żuchwowo-skroniowym 
ruchomość zęba|ruchomość zębów  
ruchomość zębów 
ruchomość|ruchomość zęba 
ruchomy 
ruchomy|rozchwiany 
ruchomy|zbyt luźno tkwić w kanale|luźno poruszać się w kanale|rozchwiany|luźno tkwić w kanale 
ruchowy|silnik 
ruchy oscylacyjne 
ruchy parafunkcyjne 
ruchy piłujące góra-dół 
ruchy piłujące|ruchy pilnika 



ruchy pochylania 
ruchy podważające 
ruchy rotacyjne i wyważające 
ruchy skrętne 
ruchy żuchwy 
rumieniowaty przerost dziąsła 
rumieniowo-ziarninowe powiększenie 
rumień 
rumień dziąsła 
rumień wysiękowy wielopostaciowy 
rurka Endo-Eze 
rurki mikrokapilarne 
rychłozrost 
rynienka|rowek  
rzadka tekstura 
rzadkie beleczkowanie kostne 
rzekomobłoniasta martwicza tkanka 
rzutować 
rzutować się na|wkraczać w 
rzutujący na 
sacharydy 
sala zabiegowa 
salicylan glikolowy 
salicylan metylu 
samoadhezyjny 
samoadhezyjny cement żywicowy 
samodzielna kontrola płytki 
samodzielne wykonywanie zabiegów higienicznych 
samodzielnie aplikowany przez pacjenta 
samogwintujący 
samomieszająca strzykawka 
samomieszający 
samomieszający kartridż 
samoograniczający się 
samoretencyjny 
samotrawiący|samowytrawiający  
samoutwardzalne kompozyty do odbudowy zrębu 
samoutwardzalny 
samoutwardzanie 
samowytrawiające primery zawierające kwaśne monomery 
samowytrawialny primer|samotrawiący primer|samowytrawiający primer 
sączek choinkowy 
sączek papierowy|papierowy ćwiek 
sączenie krwi 
sączyć się 
sąsiadujący|sąsiedni|okoliczny|przylegający 
sąsiednie zęby 
sąsiednie zęby|sąsiadujące zęby 
schemat leczenia|algorytm postępowania 
schemat okluzji 
schemat postępowania przedzabiegowego 
schematyczny przekrój 



schizodoncja 
schodek półokrągły 
schodek przyszyjkowy|stopień 
schodek w kanale|występ|stopień|wytworzony stopień w kanale|nawis|wypreparowany stopień 
schodek, którego nie można ominąć 
schodek|schody zębinowe|zawisy zębinowe 
schodek|stopień 
schodki uformowane niedaleko wierzchołka 
schorzenia powstałe po leczeniu endodontycznym 
sealer zbudowany na bazie silikonów|uszczelniacz silikonowy|uszczelniacz na bazie silikonu 
sealer|uszczelniacz kanałowy|uszczelniacz|środek uszczelniający|materiał do wypełniania|cement uszczelniający|uszczelniacz kanałów korzeniowych 
sedacja 
sedacja dożylna 
sedacja dożylna 
sedacja mieszaniną tlenku azotu i tlenu|sedacja za pomocą mieszaniny tlenku azot i tlenu 
sedacja w stomatologii 
sedacja wziewna 
sedacyjne działanie 
segmentacja zęba|przecięcie zęba 
segmentacja zęba|przecięcie zęba|segmentowanie zęba 
sekstant 
selektywnie 
separacja koronowo-korzeniowa|bikuspidacja|premolaryzacja 
separacja korony i korzeni 
separacja kości 
separacja zrośniętych korzeni|separacja korzeni |rozdzielenie korzeni 
separator|izolator 
seria 
sfałdowanie 
sferyczny 
S-File 
siarczan baru 
siarczan cynku 
siarczan potasu 
siarczan wapnia 
siarczan żelaza 
siarczek żelaza 
siatka pomiarowa 
siatka radiologiczna 
sieć cytokin 
sieć kolagenowa 
sieć krystaliczna  
sieć naczyniowa 
sieć naczyniowa 
sieć naczyniowa 
sieć naczyń krwionośnych 
sieć naczyń włosowatych 
sieć polimerowa|sieć polimeru 
siekacz boczny szczęki|boczny ząb sieczny szczęki |ząb sieczny boczny szczęki 
siekacz|ząb sieczny 
siekacze boczne żuchwy 
siekacze dolne|siekacze żuchwy|siekacze w żuchwie 



siekacze przyśrodkowe szczęki|siekacze centralne szczęki|przyśrodkowe zęby sieczne szczęki  
siekacze przyśrodkowe żuchwy 
siekacze szczęki|siekacze górne 
sierpy 
sięgać|wydłużać się|być rozpostartym|przechodzić|rozciągać się|poszerzyć 
silan 
silanizacja 
silanizowany lakier fluorkowy 
silanowodory 
silanowy czynnik spajający 
silex|krzemionka 
silikon addycyjny 
silikon kondensacyjny 
silikonowe kondensacyjne masy wyciskowe|silikonowe kondensacyjne materiały wyciskowe  
silikonowe materiały wyciskowe 
silikonowy ogranicznik 
silna muskulatura warg 
silna reakcja 
silne środki utleniające 
silne wiązanie ze szkliwem oraz zębiną 
silnie 
silnie cytotoksyczny 
silnik powietrzny 
silniki elektryczny 
silny 
silny ból 
silny ból|mocny ból 
siloksan winylowy 
silux 
siła mięśni 
siła połączenia ceramiki ze stopem 
siła rotacyjna 
siła skierowana bocznie 
siła skierowana dowierzchołkowo|siła wywierana dowierzchołkowo  
siła użyta do ekstrakcji 
siła wiązania kompozytu w naprawianym miejscu 
siła wiązania|wiązanie|wytrzymałość wiązania 
siła, z jaką przeprowadza się sondowanie 
siły działające w jamie ustnej 
siły generowane podczas szczotkowania 
siły klinowe|siły klinujące|siły wewnętrzne oddziałujące w korzeniu 
siły mechaniczne wytwarzane w jamie ustnej 
siły odciągające tkankę|siły odwarstwiające płat 
siły okluzyjne|siły zwarciowe|siły żucia|siły żujące|siły zgryzowe 
siły poprzeczne|siły ścinające 
siły rozciągające 
siły stosowane do zwichnięcia zęba 
siły tarcia 
siły wytworzone w trakcie leczenia ortodontycznego|ortodontyczne siły  
siły zginające 
siły zgniatające 
siły zgryzowe 



siły zgryzowe 
siły zgryzowe|obciążenie zgryzowe|obciążenie okluzyjne 
siły zgryzowe|siły żujące|siły żucia 
siły zrywające 
siły żucia 
siły żucia 
siły żucia 
siły żucia 
siły żucia zębów 
siły żucia|siły zgryzu 
siodła 
siodło 
sitko ssaka 
skaleczenie|rana|poszarpanie|poszarpanie powłok|zranienie 
skaleczony|poszarpany 
skaler 
skaler dźwiękowy 
skaler ultradźwiękowy 
skalery 34/35 Jaquette i mini-Jaquette Kireta 
skalery z teflonu 
skaling naddziąsłowy 
skaling poddziąsłowy 
skaling ultradźwiękowy 
skaling|zdejmowanie kamienia|zabieg skalingu 
skalpel 
skaner TK 
skierowanie do specjalisty|odesłanie pacjenta|skierowanie do innego lekarza 
sklepienie furkacji|strop furkacji  
sklepienie jamy ustnej 
sklepienie komory miazgi 
sklepienie komory|strop komory  
sklepienie podniebienia 
sklepienie przedsionka po stronie wargowej 
sklerotyczny 
sklerotyzacja kanalików zębinowych|odkładanie się zębiny sklerotycznej|zębina sklerotyczna 
sklerotyzacja kości|kość sklerotyczna 
sklerotyzacja zębiny międzykanalikowej 
sklerotyzacja|zmiany sklerotyczne|stwardnienie 
skład lutowia 
skład mikrobiologiczny 
składnik bazowy|baza|podstawa 
składnik wiążący|czynnik wiążący|bond|żywica|system wiążący 
składnik|komponenta  
składniki odżywcze|pożywka|związki odżywcze 
składowa mostu|filar mostu 
składowe dopełniacza 
skoagulowany 
skolonizowany 
skomplikowana anatomia 
skondensować|wypełnić 
skondensowana gutaperka 
skondensowany 



skondensowany bocznie 
skorodowany 
skorygować 
skorygować 
skośna krawędź|ściąć skośnie|skos|zukośnienie wierzchołka|ścięcie|ścięty koniec|cięcie|ukos |kąt 
skośnie 
skośnie 
skrajna krawędź brzeżna 
skrawanie|obróbka skrawaniem|frezowanie 
skręcenia 
skręcone wokół siebie 
skręt|rowek|wcięcie|rowek wiórowy|wyżłobienie 
skrining periodontologiczny|przesiewowe badanie periodontologiczne  
skrobać 
skrobać 
skrobanie 
skrócone korzenie 
skrócony|przycięty 
skrzep 
skrzep 
skrzep fibrynowy 
skrzydła klamry 
skupisko 
skupisko promienicy 
skurcz 
skurcz polimeryzacyjny 
skurcz polimeryzacyjny 
skurcz polimeryzacyjny 
skurcz stopu odlewniczego 
skurcz związany z nawarstwianiem ceramiki 
skurcz|obkurczenie 
skuteczny|efektywny 
słabe połączenie zlutowanych elementów 
słabo kwasowy charakter 
słabo rozpuszczalne w kwasach 
słabo skondensowany 
słabo związany adhezyjnie 
słaby 
słaby nacisk podczas kondensacji 
smarowanie|użycie lubrykantów|stwarzaniu poślizgu|poślizg|lubrykacja  
soczek 
soczewka obiektywu 
sole rtęci 
solidna warstwa cementu 
solidus 
sonda czuła na nacisk 
sonda do badania kieszonek 
sonda o stałej wartości nacisku 
sonda wspomagana komputerowo 
sondowanie kanału 
sople nabłonkowe 
sorbitol 



sorpcja wody 
sól fizjologiczna 
sól fizjologiczna 
spadek głębokości kieszonek 
spajacz alginatowy 
specjalista endodonta 
specjalista endodontyczny|endodonta|specjalista endodonta|lekarz endodonta 
specjalista od jamy ustnej 
specjalistyczne testy|badania dodatkowe 
specjalizacja stomatologiczna 
specjalna gumka zaciskowa do koferdamu 
specjalna kątnica wykonująca poziomo ruch posuwisto-zwrotny 
specjalna końcówka endodontyczna 
specjalne końcówki ultradźwiękowe 
specjalne ochraniacze ustne|ochraniacze ustne 
specjalne stopy oparte na tytanie 
specjalne wiertło do bruzd|wiertło do fisurotomii 
specjalny 
specjalny|specyficzny 
specyficzny tkankowo 
spektroskopia 
spektrum działania antybakteryjnego 
spełniający swoją funkcję|czynnościowy 
spenetrowany|wstrzykiwany 
spiekać 
spiekanie 
spieniona cytoplazma 
spinel 
spirala 
spiralna tomografia komputerowa 
spirochety|krętki  
spleść 
splot naczyniowy pododontoblastyczny 
splot naczyń włosowatych 
splot Raschkowa 
splot skrzydłowy 
spluwaczka 
spłukać|wypłukać  
spodnia powierzchnia|spodnia część|dolna powierzchnia 
spoiwo|substancja spajająca|spajacz|składnik spajający 
spojony 
spolaryzowany 
spolimeryzowany 
społeczności z rejonów niefluorkowanych 
spontaniczne okresowe ataki bólu 
sposoby uzyskiwania hemostazy 
sposób formowania się korzenia 
sposób leczenia regeneracyjnego|leczenie regeneracyjne 
sposób leczenia|schemat stosowania leku|schemat postępowania 
sposób posługiwania się materiałem|posługiwanie się|obchodzenie się 
sposób wypełniania kanałów korzeniowych|metoda wypełnienia|technika wypełnień kanałów|technika wypełniania|metoda wypełnień 
spowodować apozycję 



sprawiający dolegliwości bólowe podczas nagryzania|bolesny przy nagryzaniu 
spray chlorku etylu 
spray chłodzący 
spray powietrzny|dmuchawka 
spray wodny|woda w sprayu|chłodzenie wodne 
sprężynowy zacisk 
sprężystość powrotna 
sproszkowany krzemian 
sprzęt do aspiracji 
sprzęt do wizualizacji 
sprzężone powietrze 
sprzyjający powstawaniu erozji 
spulchniony 
srebrzyca tkanek 
ssak 
ssak chirurgiczny|aspirator chirurgiczny 
ssak do odsączania pola operacyjnego 
ssak wysokoobjętościowy 
ssak|końcówka ssąca 
ssak|ślinociąg 
ssanie 
stabilizacja stanu przyzębia 
stabilność hydrolityczna 
stabilność koloru 
stabilność wymiarów 
stabilność zęba 
stadia akumulacji płytki 
stadium czapeczki 
stadium dzwonu 
stadium zawiązka 
stalowy wkład koronowo-korzeniowy 
stałe aparaty ortodontyczne|aparat ortodontyczny 
stałe uzupełnienie 
stałe uzupełnienie protetyczne 
stałe uzupełnienie protetyczne|stała proteza częściowa  
stałe zęby sieczne 
stały 
stały aparat ortodontyczny 
stały materiał do odbudowy 
stały wkład i korona|wkład indywidualny|lany wkład 
stały wkład|stałe uzupełnienie 
stały ząb z zakończonym rozwojem korzenia 
stały|obfity 
stan bólowy 
stan chorobowy|schorzenie|proces patologiczny 
stan dziąsła 
stan endodontyczno-periodontologiczny 
stan endodontyczny 
stan higieny jamy ustnej 
stan histologiczny 
stan jamy ustnej 
stan miazgi 



stan miazgi i tkanek przyzębnych 
stan nagły 
stan nagły 
stan nagły występujący przed rozpoczęciem leczenia 
stan nerwów 
stan otaczającej kości 
stan przewlekłego zapalenia 
stan przyzębia 
stan systemu kanałowego korzenia 
stan tkanek okołowierzchołkowych 
stan tkanek okołowierzchołkowych 
stan tkanek okołowierzchołkowych 
stan tkanek przyzębia|stan przyzębia 
stan torbielopodobny 
stan ukrwienia 
stan unerwienia 
stan uspokojenia pacjenta 
stan uzębienia 
stan uzębienia 
stan uzębienia  
stan wątpliwy 
stan zapalenia 
stan zapalny 
stan zapalny indukowany płytką nazębną|indukowane płytką zapalenie 
stan zapalny pochodzenia chemicznego 
stan zapalny pochodzenia infekcyjnego 
stan zapalny tkanek przyzębia 
stan zdrowia 
stan zdrowia tkanek, które mają zostać nacięte 
stan zęba 
stan znieczulenia ogólnego 
stan|obecność 
standardowe nici dentystyczne 
standardowe techniki postępowania endodontycznego 
standardowo wiążący 
standardowy 
standardowy ćwiek|prefabrykowany wkład 
standardowy pilnik o stożkowatości 0,02 
standardowy rozmiar kliszy|standardowa klisza 
stanowić przeciwskazanie 
stany manifestujące się ostrymi objawami zapalenia 
stany nagłe w endodoncji 
stany nagłe w leczeniu wstępnym|stany nagłe przed rozpoczęciem leczenia 
stany zapalne|zmiany zapalne  
stapiać|łączyć się 
starci pacjenci|pacjenci w podeszłym wieku 
starcie guzków 
starcie od strony podniebiennej 
starcie powierzchni zgryzowej zębów|siły okluzyjne 
starcie szczytów guzków na powierzchniach okluzyjnych oraz brzegów siecznych 
starcie zęba|starcie zębów 
starcie zębów 



starcie|abrazja 
starcie|zużycie|ścieranie|ulegać starciu|ścierać|ścierać się|powodować starcie|użytkować 
starty 
statyczna końcówka mieszająca 
staw między żuchwą a szczęką 
staw skroniowo-żuchwowy 
staw skroniowo-żuchwowy 
stearynian cynku 
stent akrylowy|stent z akrylu 
stentsowa masa wyciskowa 
stereolitografia 
sterowana regeneracja tkanek 
sterowany 
sterylizacja 
sterylizacja ciśnieniowa 
sterylizacja na zimno 
sterylizacja suchym ciepłym powietrzem 
sterylizacja w autoklawach 
sterylizowany w autoklawie|poddany autoklawowaniu 
sterylna gaza do uciskania tkanek miękkich|sterylny kompres gazowy do uciskania tkanek miękkich 
sterylny|czysty 
sterylny|jałowy|aseptyczny 
stężenie jonu fluorkowego 
stężenie|rozciąganie|napinanie 
stłoczenie zębów 
stłoczenie|stłoczenia 
stłoczone poza łukiem 
stłoczone zęby 
stłuczenia|zasinienie 
stłumiony 
stojak do narzędzi 
stojak na pilniki 
stolik na wysięgniku 
stomatologia 
stomatologia adhezyjna|metody adhezyjne 
stomatologia dziecięca 
stomatologia kliniczna 
stomatologia odtwórcza 
stomatologia sądowa 
stomatologia zachowawcza|leczenie zachowawcze|procedury odtwórcze|stomatologia odtwórcza 
stomatologia zachowawcza|stomatologia zabiegowa|zabiegi stomatologiczne 
stomatologia|zabiegi stomatologiczne|dentystyka|zabieg|zabieg stomatologiczny|leczenie dentystyczne 
stomatologiczny gabinet zabiegowy 
stomatologiczny|dot. zębów|dentystyczny|zębowy 
stop chromo-kobaltowy 
stop metalu|z metalu|stop|metal 
stop niklowo-chromo-kobaltowy 
stop NiTi 
stop tytanowy|stop tytanu 
stop wanadowo-aluminiowo-tytanowy|stop wanadowo-glinowo-tytanowy 
stop złota|stop na bazie złota 
stoper|gumowy ogranicznik 



stopień 
stopień abrazji|tempo abrazji|stopień ścierania|szybkość abrazji 
stopień rozbieżności korzeni 
stopień wargowy 
stopień zakrzywienia krzywizny pierwotnego kanału 
stopień zawansowania próchnicy 
stopień|osadzić|wprowadzić na ząb|leżeć na podłożu|nałożyć|umieścić 
stopiony 
stopnie twardości w skali Knoopa|wartości Knoopa 
stopniowany zgłębnik 
stopniowe wydrążanie zębiny 
stopniowy 
stopy chromo-niklowe 
stopy dentystyczne 
stopy do napalania ceramiki na metal 
stopy metali nieszlachetnych 
stopy metali nieszlachetnych 
stopy metali|stopy odlewnicze 
stopy na bazie kobaltu 
stopy na bazie tytanu 
stopy o wysokiej gęstości 
stopy o wysokiej zawartości złota 
stopy o wyższych temperaturach topnienia 
stopy odlewnicze|stopy metali 
stopy poddawane obróbce plastycznej 
stopy srebra 
stopy substratowe 
stopy wiążące ceramikę|stopy łączące się z ceramiką|stopy tworzące połączenia z ceramiką 
stopy wysoce szlachetne 
stopy wysoce szlachetne|wysoko szlachetne stopy odlewnicze 
stopy z przewagą metali nieszlachetnych 
stopy zawierające złoto 
stopy złota 
stopy złota z miedzią 
stopy złożone 
stosować sedację 
stosowanie 
stosowanie błon regeneracyjnych 
stosowanie błon zaporowych|zastosowanie błon półprzepuszczalnych (membran)  
stosowanie membran 
stosowanie podkładów chroniących miazgę 
stosowanie sprayu osoczowego 
stosowanie technik endodontycznych|procedury endodontyczne|zabiegi endodontyczne 
stosowany miejscowo 
stosunek korony do korzenia 
stosunek korony klinicznej do korzenia zęba 
stosunek korzenia do wkładu 
stosunek proszku do płynu 
stosunek toksyczności do skuteczności 
stosunek wody do proszku|proporcja wody do proszku 
stosunek zęba do sąsiednich struktur anatomicznych 
stożek diamentowy na turbinę 



stożek filcowy 
stożek korony|stożkowaty kształt kanału 
stożek odwrócony 
stożek podstawy odlewniczej 
stożek promieniowania 
stożkowa morfologia korzeni 
stożkowa tomografia komputerowa|cyfrowa tomografia stożkowa |CBCT|tomografia stożkowa|tomografia komputerowa wiązki stożkowej 
stożkowata preparacja kanału 
stożkowata preparacja kanału ze stopniem przy wierzchołku 
stożkowate wiertło diamentowe 
stożkowate wiertło szczelinowe 
stożkowatość kanału 
stożkowatość postów 
stożkowatość|zbieżność|stożkowaty kształt|stożek|stożkowy kształt kanału|koniczność |zwężać się|nadać lejkowaty kształt|stożkowatość kanału|rozbieżność |rozszerzalność 
stożkowaty kształt 
stożkowaty kształt preparacji 
stożkowaty kształt twarzy 
stożkowaty|poszerzony|zwężający się ku wierzchołkowi|rozbieżny 
stożkowaty|stożkowatość 
stożkowy kąt 
stożkowy pilnik maszynowy 
strategia odtwórcza 
strefa bezkomórkowa 
strefa bogatokomórkowa 
strefa niebezpieczna 
strefa obwodowa zmiany 
strefa penetracji bakterii 
strefa pododontoblastyczna 
strefa pododontoblastyczna 
strefa przejaśnienia 
strefa sklerotyzacji 
strefa śmierci 
strefa Weila 
strefa współwystępującej destrukcji 
Streptococcus viridans 
streptokoki|paciorkowce  
stres oksydacyjny 
stripping|stripping (przetarcie)|nadmierne skrawanie 
strona mezjalno-policzkowa 
strona perforacji|okolica perforacji 
strona|aspekt|powierzchnia|część 
stront 
strop|sklepienie 
struktura 
struktura fazowa 
struktura korony zęba|część koronowa zęba|tkanka zęba w obrębie korony  
struktura kości 
struktura krystaliczna 
struktura krystaliczna 
struktura krystaliczna 
struktura krystaliczna półwodzianu 
struktura krystaliczna stopu 



struktura powstała w fazie rozwoju zęba 
struktura utkania kostnego|konfiguracja kości 
struktura ziaren|struktura krystaliczna|ziarnista struktura 
strukturalnie 
struktury jamy ustnej|struktury w jamie ustnej 
struktury kostne 
struktury kostne 
struktury okołowierzchołkowe 
struktury podpierające|struktury przylegające|struktury podporowe|tkanki podporowe zęba|tkanki otaczające ząb 
struktury podporowe przyzębia 
struktury ustno-twarzowe 
strumień powietrza 
strumień powietrza 
strumień powietrza 
strzałkowa osteotomia żuchwy 
strzykawka ciśnieniowa 
strzykawka ciśnieniowa Jiffy 
strzykawka o pojemności 10 ml 
strzykawka typu monojet 
strzykawka umożliwiająca aspirację|strzykawka z możliwością aspiracji 
strzykawka z gutaperką 
strzykawka|przepłukać |pistolet 
strzykawki do płukania 
strzykawki i igły do płukania 
student stomatologii 
stwardnienie guzowate 
stwarzanie dostępu do jamy zęba|preparacja ubytku dostępu|preparacja dostępu|stwarzanie dostępu|tworzenie dostępu do ubytku  
stworzyć dostęp|uzyskać dostęp  
stworzyć|poprowadzić 
styk-interfaza z wypełnieniem 
stymulacja bodźcami bólowymi 
stymulacja o niskim natężeniu 
stymulacja|aktywacja|pobudzenie 
subiektywne symptomy 
submarginalny płat zakrzywiony|łukowaty płat submarginalny 
submarginalny płat|płat poniżej dziąsła brzeżnego|płat podbrzeżny 
submikronowe cząsteczki 
substancja barwiąca 
substancja dająca kontrast na zdjęciu rentgenowskim 
substancja narkotyczna 
substancja P 
substancja podstawowa 
substancja rozszerzająca naczynia 
substancja zagęszczająca 
substancja zamykająca światło 
substancje aktywne naczyniowo 
substancje kwasowe do oczyszczania ubytków 
substancje międzykomórkowe 
substancje wzmacniające|związki zwiększające wytrzymałość 
substrat stopowy 
substruktura 
substruktura metalowa 



substruktura metalowa|substruktura ze stopu |substruktura z metalu  
substruktura osadzona na implancie 
substruktury implantów 
substruktury uzupełnień opartych na implantach 
suche poszerzenie|poszerzanie na sucho 
suchość 
suchość jamy ustnej 
sulfatiazol 
sulfonamid etylenowo-toluenowy 
sulfonamidy 
sulfotlenek dimetylowy 
superelastyczność 
supergiętki 
suplementacja fluorkowa 
suszenie ubytku 
swoboda żuchwy podczas ruchów czynnościowych 
sycząca mowa 
sygnały cząsteczkowe|cząstki sygnałowe 
symetria twarzy 
symptomatologia chorób miazgi|objawy endodontyczne 
syncytium 
synereza 
syrop z korzenia wymiotnicy 
system abrazyjny 
system bazy i katalizatora 
system do usuwania wkładów 
system do usuwania wkładów Ruddle'a 
system do wypełniania kanałów korzeniowych, w którym gutaperka umieszczona jest na nośniku 
system fibrynolizy 
system IRS 
system Ivory 
system kanałowy 
system kanałów korzeniowych|przestrzeń kanałów korzeniowych|przestrzeń kanałowa 
system kanałów łączących się 
system kanału korzeniowego 
system kanału korzeniowego|system kanałowy zęba|system kanałów korzeniowych|system kanałowy|system korzeniowy|system kanałów  
system katalizatora|katalizator  
system łączący 
system łączący 
system MAP 
system materiałów kompozytowych z hydrofilnym czynnikiem łączącym 
system Meitrac 
system Meitrac endo safety 
system modyfikacji bólu 
system monofazowy 
system narzędzi 
system opioidowy 
system polegający na iniekcji płynnego materiału 
system polimeryzowany ogrzewaniem|system polimeryzowany termicznie 
system przebiegu miazgi|system miazgi|pęczek naczyniowo-nerwowy 
system radiografii cyfrowej 
system samotwardniejący 



system sedacji 
system składający się z dwóch past 
system SmartSeal 
system sprężynowy 
system ssaków 
system ssania 
system stomatologicznej opieki zdrowotnej 
system sztyftów korzeniowych 
system termoplastycznej iniekcyjnej gutaperki 
system Thermafil 
system Thermafil 
system utwardzania światłem widzialnym 
system w postaci kombinacji masy gęstej i bardzo rzadkiej 
system wiążący 
system wiążący 
system wiążący|system łączący|żywica łącząca|żywica adhezyjna|żywica wiążąca 
system wielobutelkowy 
system wypełniania kanałów 
system wypełniania kanałów uplastycznioną cieplnie gutaperką|urządzenie do aplikacji termoplastycznej iniekcyjnej gutaperki 
system wypełniania uplastycznioną ciepłem gutaperką 
system złożony z dwóch past|system dwóch past 
system złożony z proszku i z płynu 
systemy inicjatorów i akceleratorów 
systemy łączące z zębiną 
systemy narzędzi rotacyjnych 
systemy rotacyjnych narzędzi kanałowych 
systemy wykorzystujące światło i ciepło 
systemy wypełniające 
szablon chirurgiczny 
szara błona pokrywająca dziąsło 
szczątki organiczne|zanieczyszczenia 
szczątki|zanieczyszczenia|opiłki|resztki|osady zębów|resztki tkanek 
szczątkowy guzek językowy 
szczegóły mikroanatomiczne 
szczelina 
szczelina brzeżna 
szczelina Stillmana 
szczelina złamania 
szczelinowatość błony śluzowej policzków 
szczelinowaty 
szczelinowiec na turbinie 
szczeliny 
szczeliny 
szczeliny dziąsłowe 
szczeliny kanału 
szczelne wypełnienie czasowe 
szczelnie przylegający w części wierzchołkowej kanału 
szczelność brzeżna 
szczelność koronowa|szczelność brzeżna|uszczelnienie koronowe|wypełnienie ubytku w obrębie korony zęba|szczelność koron protetycznych|uszczelnienie w koronie|szczelność wypełnienia w koronie 
szczelność w okolicy szyjki zęba 
szczelność wierzchołkowa|szczelny wierzchołek|szczelność materiału w części wierzchołkowej|uszczelnienie okolicy wierzchołkowej |uszczelnienie wierzchołka|uszczelnienie wierzchołkowe  
szczelność wypełnień kanałów za pomocą ćwieków srebrnych 



szczelność|zdolności uszczelniające|zdolność uszczelniająca|właściwości uszczelniające 
szczelny 
szczelny|dobrze uszczelniony 
szczelny|szczelnie zamknięty|uszczelniony|wypełniony 
szczep|kultura|odkształcenie 
szczepy bakterii 
szczęka 
szczęki 
szczęki łagodne 
szczęki retencyjne 
szczęki|nakładki 
szczękościsk 
szczękowo-twarzowy 
szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych 
szczoteczka międzyzębowa 
szczoteczki międzyzębowe 
szczoteczki międzyzębowe|szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych 
szczoteczki z włosia 
szczotka do zębów|szczoteczka do zębów 
szczotka o jednym rzędzie pęczków włosia 
szczotkowanie rejonów stycznych 
szczotkowanie zębów w miejscu zabiegu|szczotkowanie operowanej okolicy 
szczotkowanie zębów|szczotkowanie 
szczypce 
szczypce kostne Blumenthala 
szczypce kostne z boczną powierzchnią tnącą 
szczyt guzka 
szczyt korzenia|odłamany wierzchołek korzenia|odłamany fragment korzenia|wierzchołek korzenia 
szczyt podniebienia 
szczyt sondy|końcówka sondy|wierzchołek sondy 
szczyt|koniuszek|wierzchołek|końcówka 
szczytowa część korzenia 
szczyty guzków 
szeroka szpatułka 
szeroki punkt styczny 
szeroki raspator okostnowy 
szeroki retraktor okostnowy|tzw. hak 
szeroki wymiar policzkowo-językowy 
szeroki|duży|rozlegy|o większych rozmiarach 
szerokie kanały 
szeroko rozstawione 
szerokość biologiczna 
szerokość dziąsła skeratynizowanego 
szerokość kanalika|światło kanalika 
szerokość mezjalno-dystalna 
szerokość opracowanego kanału 
szerokość ozębnej 
szerzenie się zakażenia w kierunku tylnym 
szew chromowy 
szew ciągły prosty 
szew ciągły z zamknięciem lub bez zamknięcia 
szew ciągły zamykający 



szew materacowy 
szew ósemkowy 
szew podniebienny pośrodkowy 
szew podtrzymujący|szew podwieszający|szew procowy 
szew prosty węzełkowy 
szew skrzydłowo-żuchwowy 
szkielet 
szkielet 
szkielet metalowy 
szkielet protezy częściowej 
szkielet z drutu 
szklane lusterko wsteczne 
szklisty 
szkliwiak 
szkliwiakozębiak 
szkliwo ludzkich zębów 
szkliwo plamkowe 
szkliwo plamkowe 
szkliwo zęba 
szkło barowe 
szkło fluorowo-krzemowo-glinowo-strontowe 
szkło iterbowe 
szkło krzemionkowe 
szkło krzemowe uwalniające fluor 
szkło krzemowo-glinowe|szkło glinowo-krzemowe 
szkło krzemowo-glinowo-fluorowe 
szkłojonomerowe wypełnienia przyszyjkowe 
szkło-jonomery modyfikowane żywicą 
szkłojonomery stosowane do wypełnień 
szkodliwy 
szkodliwy 
szkodliwy 
szlachetność  
szlifowanie pod koronę|opracowanie zęba pod koronę|preparacja zęba pod koronę|preparacja korony|opracowanie zęba pod koronę protetyczną 
szmaciaki 
szorstka powierzchnia stopu 
szorstki 
szorstki 
szorstki|schropowacony 
szorstkie obszary kości 
szorstkość 
szorstkość powierzchni 
szorstkość powierzchni korzenia 
szpara ozębnowa|przestrzeń ozębnej 
szpara ozębnowa|szpara ozębnej|przestrzeń ozębnej|przestrzeń ozębnowa 
szpary 
szpat polny 
szpatułka 
szpatułka do cementu 
szpiczak mnogi 
szpik|szpik kości|warstwa rdzeniowa kości |przestrzeń rdzeniowa kości 
sztuczna przetoka 



sztuczne zęby 
sztucznie 
sztuczny 
sztyft|kleić się 
sztyfty kanałowe 
sztywność 
sztywność stawu 
sztywny 
szwy 
szwy ciągłe 
szwy jedwabne 
szwy katgutowe 
szwy kotwiczące 
szwy służące do pociągania|szwy umożliwiające pociąganie|szwy trakcyjne  
szwy węzełkowe|szwy przerywane 
szwy z jelit zwierzęcych 
szybko postępujące zapalenie przyzębia 
szybko przewodzące włókna typu A 
szybko przewodzący 
szybkoobrotowy mikrosilnik chirurgiczny|szybkoobrotowa końcówka chirurgiczna 
szybkość oczyszczania jamy ustnej 
szybkość przyrostu próchnicy 
szybkość wiązania 
szybkość wydzielania śliny 
szybkowiążący 
szycie chirurgiczne 3-0 do trakcji 
szyjka zęba 
szyjka|szyjka zęba 
szyna międzyszczękowa 
szynowanie szczęk 
szynowanie wewnątrzkorzeniowe 
szynowanie|podwiązanie 
szynowanie|zszynowanie 
szyny kompozytowo-druciane 
szyny lane ze srebra 
ściana 
ściana dokomorowa 
ściana językowa 
ściana kanalikowa 
ściana kanału 
ściana kieszonki 
ściana korzenia od strony furkacji 
ściana krypy kostnej 
ściana leukocytarna 
ściana policzkowa 
ściana zębinowa 
ścianki zębinowe 
ściany dostępu endodontycznego 
ściany kanału korzeniowego 
ściany kanału|ściany kanału korzeniowego 
ściany korzenia|ściany wierzchołka korzenia 
ściany naczyń 



ściany o gładkości szkła|ściany gładkie jak szkło 
ściany rozbieżne|rozbieżność ścian 
ściany równoległe 
ściany ubytku 
ściany ubytku powstałego po resekcji wierzchołka korzenia 
ściągacze dziąsła 
ściemnienie 
ścieńczały 
ścieńczenie warstwy materiału za pomocą szczoteczki 
ścieranie szkliwa 
ścieranie zębiny 
ściereczka polerska 
ścinać 
ścisłe dopasowanie 
ścisłe dopasowanie i zaklinowanie|lekkie klinowanie w części wierzchołkowej|tug-back|lekki opór wyczuwalny podczas próby usunięcia ćwieka z kanału 
ślepy 
ślepy zaułek 
ślina 
ślinianka przyuszna 
ślinianki podżuchwowe 
ślinociąg 
ślinowe giikoproteiny 
śluzakowłókniak|śluzak 
śluzowaty 
śluzówkowo-dziąsłowe zabiegi uzupełniające 
śluzówkowo-dziąsłowy 
śmierć komórek przy wierzchołku 
średnica części wierzchołkowej kanału 
średnica przy wierzchołku 
średnica rdzenia 
średnica rdzenia i głębokość rowków wiórowych 
średnica wierzchołka 
średnicowa wytrzymałość na rozciąganie 
średnie kuliste wiertło na mikrosilnik 
średniotopliwy 
środek antybakteryjny 
środek bakteriobójczy 
środek do czyszczenia protez|preparat do czyszczenia protez|produkt do czyszczenia protez  
środek do czyszczenia zębów|pasta do zębów 
środek do płukania kanałów|środek do płukania w endodoncji 
środek do profesjonalnego oczyszczania zębów 
środek do wybielania|środek do wybielania przebarwień|środek wybielający 
środek do znoszenia nadwrażliwości zębiny|środek zmniejszający czułość 
środek hemostatyczny 
środek izolacyjny 
środek o działaniu utrwalającym|substancja utrwalająca|czynnik utrwalający 
środek obkurczający śluzówkę|lek zmniejszający przekrwienie 
środek pieniący 
środek pochłaniający wilgoć|związek chłonący wilgoć 
środek polerski 
środek polerujący 
środek poślizgowy|środek smarujący|lubrykant|środek lubrykujący 



środek powierzchni zgryzowej 
środek przeciwzapalny 
środek sklerotyzujący 
środek stosowany jako podkład 
środek uspokajający|środek sedacyjny 
środek wybielający 
środek wybielający 
środek wymiotny 
środek znieczulający zawierający wazokonstryktory 
środek znieczulający|anestetyk 
środek znieczulający|anestetyk 
środek znoszący nadwrażliwość|środek znoszący nadwrażliwość zębów  
środek|wkładka|opatrunek |opatrunek dokanałowy|opatrunek wewnątrzkanałowy |opatrunek kanałowy 
środki abrazyjne do wykańczania 
środki abrazyjne przeznaczone do polerowania|środki abrazyjne do polerowania|środki abrazyjne o działaniu polerującym 
środki antyseptyczne 
środki bakteriobójcze|leki antybakteryjne 
środki chelatujące|związki chelatujące|czynniki chelatujące 
środki czyszczące, które zawierają nadboran sodu 
środki do dekalcyfikacji 
środki do dezynfekcji powierzchni 
środki do płukania kanału 
środki do wybielania profesjonalnego w gabinecie 
środki do wyjaławiania 
środki do znoszenia nadwrażliwości 
środki lecznicze 
środki lecznicze 
środki lecznicze|możliwości terapeutyczne 
środki naczynioskurczające|środki obkurczające|wazokonstryktory|środki naczyniozwężające|środki obkurczające naczynia 
środki nawadniające|środki płuczące|środki do płukania kanału|iryganty|roztwory płuczące|płyny płuczące 
środki o działaniu mumifikującym|środki o działaniu utrwalającym 
środki odkażające 
środki oparte na fenolu 
środki przeciwbakteryjne|związki o działaniu przeciwbakteryjnym|leki antybakteryjne |czynniki antybakteryjne 
środki wybielające 
środki wysuszający|środek osuszający 
środki znieczulające|środki przeciwbólowe|leki przeciwbólowe 
środki znieczulenia miejscowego 
środki żrące 
środkowa część kanału 
środkowa część kanału korzeniowego 
środkowa trzecia część 
środkowy dół czaszki 
środkowy|znajdujący się w centrum |przyśrodkowy|centralny 
środowisko 
środowisko jamy ustnej 
śródkostnie 
śródkostny 
śródmiąższowa płynna tkanka 
śródmózgowie 
śródnaczyniowo 
śródoperacyjny 



śródtorebkowe przemieszczenie odłamów 
śruba do ćwieków Dentatus 
śruba do wkładów|śruba do wkręcania wkładów do kanału 
śruba zbijaka zakładana na rdzeń 
śrubki klinowe 
śruby do wkładów standardowych|wkłady koronowo-korzeniowe|wkłady w postaci śruby|wkłady aktywne|posty wkręcane 
śruby korzeniowe Radix Anker 
światło 
światło diodowe 
światło kanału 
światło kanału korzeniowego|kanał korzeniowy|przestrzeń kanału|przestrzeń kanałów|przestrzeń kanału korzeniowego 
światło kwarcowo-wolframowo-halogenowe 
światło lampy polimeryzacyjnej|lampa polimeryzacyjna 
światło UV 
światło w polu zabiegowym 
światło widzialne 
światło ze światłowodu|lampa polimeryzacyjna|światłowód |światło włókien optycznych  
światłoaktywny inicjator 
światłoutwardzalny 
światłoutwardzalny 
światłoutwardzalny kompozyt 
światłoutwardzalny kompozyt w postaci pojedynczej pasty 
światłoutwardzalny ortodontyczny cement hybrydowo-jonomerowy 
światłowodowy pilnik niklowo-tytanowy 
światłowody 
świeżo oczyszczony 
świeżo odlane uzupełnienie 
świeżo opracowany 
świeżo zmieszany|świeżo zarobiony 
świeżo|nowo 
T cingulum 
tabletki fluorkowe 
tacka z papką pumeksową 
talerz kości biodrowej 
tampon jodoformowy 
tampon z gazy|kompres gazowy 
tampon z gazy|kompres z gazy  
tamponada miejsca krwawienia 
tantal 
tarcie 
tarcza ścierna 
tarcze karborundowe 
taśma nylonowa 
tatuaż amalgamatowy 
taurodontyzm 
technik 
technik 
technik 
technik ceramik 
technik dentystyczny 
technika adhezyjna|technika cementowania adhezyjnego 
technika Bassa|metoda szczotkowania Bassa 



technika bezklamrowa zakładania koferdamu|technika split-dam 
technika całkowitego wytrawiania 
technika Chartersa 
technika chirurgiczna westibuloplastyki 
technika chirurgiczna|technika zabiegu 
technika cięcia srebrnego ćwieka 
technika continuous wave|technika tzw. płynnej fali|kondensacja ciągła|metoda „fali kondensacji ciągłej”  
technika crown-down|metoda opracowania crown-down|podejście crown-down |metoda opracowania kanału typu crown down 
technika custom cone 
technika gingiwektomii 
technika Gowa-Gatesa 
technika immunohistochemiczna 
technika irygacji i ssania 
technika językowego rozszczepienia kości 
technika kanapkowa 
technika kombinowana 
technika kondensacji bocznej gutaperki|kondensacja boczna 
technika kondensacji gutaperki na gorąco|kondensacja pionowa ciepłej gutaperki 
technika kondensacji pionowej 
technika konturowania kości 
technika mikroabrazji 
technika mikroabrazji 
technika molekularna|technika biologii molekularnej 
technika obróbki wspomaganej komputerowo 
technika obrót-pociągnięcie 
technika odtwórcza 
technika opracowania|technika instrumentacji 
technika opracowywania góra-dół 
technika opracowywania kanałów korzeniowych|technika opracowania kanału|metoda opracowania |metoda opracowania kanałów 
technika pionowego szwu materacowego 
technika pionowej kondensacji gutaperki 
technika płatowa 
technika pobierania wycisków 
technika podgrzewania zewnątrzkanałowego|zewnątrzkanałowa technika termiczna 
technika podminowującego unoszenia 
technika podwójnego poszerzania|double-flare technique 
technika pojedynczego szwu węzełkowego 
technika polegająca na wykonaniu replik systemu kanałowego 
technika polimeryzacji 
technika pozioma „szorowania” 
technika preparacji dostępu endodontycznego 
technika profesjonalnego wybielania żelem w gabinecie 
technika prostego wycięcia 
technika przesuniętego tubusa 
technika przetwarzania obrazu|technika obrazowania 
technika przezzatokowa 
technika resekcji wierzchołka korzenia 
technika Roane 
technika rowkowa 
technika równoległa|technika kąta prostego 
technika Schildera 
technika skręcania pilników 



technika splecionego narzędzia|tzw. braided file technique 
technika srebrnego ćwieka 
technika standardowego szwu węzełkowego 
technika step-back|metoda step-back 
technika step-down 
technika strzykawki i łyżki wyciskowej 
technika systematycznego szczotkowania zębów 
technika szczotkowania zębów 
technika szwu procowego|technika procowa 
technika szycia 
technika szycia|technika zakładania szwów|metoda zakładania szwów 
technika termomechaniczna z użyciem upychodła pokrytego gutaperką przez operatora 
technika termoplastycznej gutaperki iniekcyjnej 
technika traconego wosku|metoda traconego wosku 
technika Vizaraniego-Akinosiego 
technika watch winding|ruch obrotowy 
technika wewnątrzkanałowego rozgrzewania|technika wewnątrzkanałowego rozgrzewania gutaperki 
technika wewnętrznego stożkowego cięcia 
technika wybielania 
technika wybielania domowego 
technika wybielania zewnętrznego 
technika wydłużania koron klinicznych 
technika wykonywania zdjęć radiologicznych|technika radiologiczna 
technika wypełniania folią złotą 
technika wypełniania gutaperką na nośniku 
technika wypełniania jedną porcją materiału 
technika wytrawiania 
technika wytrawiania kwasem 
technika z użyciem gutaperki uplastycznionej poza kanałem|system oparty na obturatorach gutaperkowych z rdzeniem z tworzywa sztucznego|system oparty na przenośnikach|system oparty na nośnikach|gutaperka na nośniku|system w postaci gutaperki na nośniku 
technika z użyciem rotacyjnych narzędzi NiTi 
technika zamrażania|substancja zamrażająca|środek zamrażający|czynnik chłodzący 
technika zanurzania w chloroformie 
technika zapewnienia drożności kanału|technika drożności wierzchołkowej  
technika znieczulenia 
technika zrównoważonych sił 
techniki adhezyjne 
techniki chirurgii endodontycznej 
techniki elektropolerowania 
techniki iniekcyjne 
techniki leczenia endodontycznego 
techniki oparte na stosowaniu nośników 
techniki opracowania kanałów|techniki preparacji |metody opracowania kanałów 
techniki preparacji narzędziami ręcznymi 
techniki przecinania zęba 
techniki reendodontyczne 
techniki regeneracyjne 
techniki termiczne 
techniki wybielania zębów stosowane w gabinecie dentystycznym 
techniki wycisków cyfrowych 
techniki wykonywania uzupełnień ceramicznych 
techniki wypełniania kanałów gutaperką 
techniki wypełniania zimną gutaperką 



techniki z użyciem rozpuszczonej gutaperki 
technologia beznarzędziowa 
technologia CAD/CAM 
teleskop 
temperatura likwidusa 
temperatura na powierzchni korzenia 
temperatura płynięcia 
temperatura solidusa 
temperatura spiekania 
temperatura topnienia 
temperatura topnienia ceramiki 
temperatura wewnątrz miazgi 
temperatura wypalania|temperatura panująca podczas wypalania 
tempo|szybkość 
tendencja do wydłużenia (nadmiernej erupcji) 
tendencje do krwawień 
teoria hydrodynamiczna 
terapia antybiotykowa w chorobach przyzębia 
terapia endodontyczna 
terapia przyżyciowa miazgi|leczenie żywej miazgi 
terapia regeneracyjna 
termiczna kondensacja |kondensacja termomechaniczna 
termiczna zmiana wymiarów 
termiczny 
termistor 
termocykling 
termokondensacja|termokompakcja  
termomechaniczna kondensacja gutaperki 
termopary 
termoplastyczny 
termoplastyczny materiał wyciskowy 
termoplastyczny|termicznie uplastyczniony|uplastyczniony cieplnie  
termostatycznie kontrolowany 
termostatyczny, rozgrzany plugger 
termowizja 
terra alba 
test aktywności próchnicy 
test cytotoksyczny|test na cytotoksyczność 
test elektryczny miazgi 
test elektryczny miazgi|elektryczny tester żywotności miazgi|tester elektryczny do badania żywotności miazgi  
test gorąca|test na ciepło|badanie z użyciem ciepła 
test na nagryzanie 
test na nagryzanie guzka 
test na zimno 
test nagryzania 
test nawiercania|test nawiercania ubytku|test nawiercania zębiny 
test nawiercania|test nawiercania zębiny|test na nawiercanie 
test penetracji barwnika 
test pobudliwości miazgi|badanie wrażliwości miazgi 
test przyżyciowy 
test różnicujący 
test ruchomości zęba 



test termiczny 
test tkanek okołowierzchołkowych|test tkanek przyzębia 
test wrażliwości na antybiotyki 
test wrażliwości na gorąco 
test wybiórczego znieczulenia miejscowego|wybiórcze znieczulenie miejscowe 
test z użyciem suchego lodu|test suchym lodem 
test z zastosowaniem suchego lodu 
test zimna|test na zimno 
test żywotności miazgi|test wrażliwości miazgi 
test żywotności|test oceniający pobudliwość miazgi 
testy 
testy elektrochemiczne 
testy elektryczne miazgi 
testy endotoksyczne 
testy przyżyciowe|testy termiczne|badanie żywotności miazgi|testy żywotności miazgi 
testy żywotności miazgi|testy miazgi 
testy żywotności|test pobudliwości |badanie wrażliwości|testy oceniające wrażliwość miazgi|testy wrażliwości|testy oceniające pobudliwość miazgi|testy na żywotność miazgi |oznaczenie wrażliwości drobnoustrojów 
tetracykliny 
tetrafluoroetan 
tępo zakończona igła 
tępo zakończona igła|igła o dużej średnicy 
tępo zakończony|bezpiecznie zakończony|o bezpiecznym zakończeniu 
tępy uraz 
tępy|przytępiony|stłumiony|matowy 
tętnica podniebienna większa 
tętnica podoczodołowa 
tętnica przysieczna 
tętnica szyjna zewnętrzna 
tętnica twarzowa 
tętnica żuchwowo-gnykowa 
tętnice zębodołowe 
tętniczka 
tętniczki 
tętniczki dziąsłowe| 
tętniczo-żylne naczynia oboczne 
tętniczo-żylny 
tętnienie 
tiksotropowy żel 
tkaka ziarninująca|tkanka ziarninowa|ziarnina 
tkanka gruczołowa 
tkanka kostna 
tkanka kostna 
tkanka martwicza 
tkanka martwicza|warstwa martwicza 
tkanka miazgowa|miazga 
tkanka miękka 
tkanka miękka płata 
tkanka niewłączona do płata 
tkanka periodontalna 
tkanka resztkowa 
tkanka śluzówkowo-nadokostnowa 
tkanka tłuszczowa 



tkanka twarda 
tkanka włóknista dziąsła 
tkanka włóknista|tkanka zwłókniała 
tkanka ziarninowa|tkanka ziarnująca 
tkanki bezzębnego wyrostka zębodołowego 
tkanki brzeżne 
tkanki dziąsła w przednim odcinku 
tkanki dziąsła|tkanka dziąsłowa 
tkanki jamy ustnej 
tkanki korony zęba 
tkanki korony zęba|tkanka zęba w obrębie korony 
tkanki łączne przyzębia 
tkanki miękkie dziąsła 
tkanki miękkie dziąsła brzeżnego 
tkanki miękkie jamy ustnej 
tkanki miękkie po stronie językowej 
tkanki miękkie wokół korzenia zęba 
tkanki miękkie znajdujące się na językowej powierzchni korzenia 
tkanki na dnie przedsionka 
tkanki okolicy szczękowo-twarzowej 
tkanki okołowierzchołkowe 
tkanki okołowierzchołkowe|tkanki okołokorzeniowe 
tkanki otaczające|struktury podpierające ząb|tkanki podporowe|tkanki utrzymujące ząb|tkanki podporowe zęba 
tkanki po stronie językowej 
tkanki podniebienia 
tkanki podporowe zęba 
tkanki przyczepu 
tkanki przyszczytowe 
tkanki przyzębia 
tkanki przyzębia 
tkanki przyzębia|włókna ozębnej 
tkanki przyzębne okołokorzeniowe 
tkanki twarzy 
tkanki wewnątrzustne 
tkanki własne zęba 
tkanki wokółkorzeniowe 
tkanki zewnątrzustne 
tkanki zewnątrzustne 
tkanki zęba 
tkanki zęba 
tkanki zęba|struktura zęba |twarde tkanki zęba|struktura zęba 
tkanki zęba|zrąb zęba|powierzchnia zęba 
tkanki zębów przeciwstawnych do uzupełnień ceramicznych 
tkanki, które nie mają podparcia kostnego 
tkliwość przy nagryzaniu 
tkliwy podczas nagryzania 
tkliwy podczas żucia 
tlenek bizmutu 
tlenek cynku 
tlenek cynku ze składnikiem nieeugenolowym 
tlenek cyny 
tlenek etylenu|tlenek etylenowy 



tlenek glinu 
tlenek krzemionkowo-cynowy 
tlenek trójwapniowy 
tlenki metali 
tlenki powierzchniowe 
tłoczenie 
tłoczony 
tłok strzykawki 
tłuczek 
tłuszcz silikonowy 
toczeń rumieniowaty 
toksyczne efekty uboczne leków 
toksyczność 
toksyczność tkankowa 
toksyczność|cytotoksyczność 
toksyna nabłonkowa 
tomografia 3D 
tomografia komputerowa 
tomografia spiralna 
tongue-tie 
tonsillektomia 
topnik 
topnik w postaci pasty 
topografia blaszki korowej kości 
tor wprowadzania protezy 
tor wydobycia zęba 
tor wyprowadzenia zęba 
torbiel 
torbiel erupcyjna|torbiel wyrzynającego się zęba 
torbiel gałeczkowo-szczękowa|torbiel szczelinowa boczna 
torbiel kanału nosowo-podniebiennego 
torbiel kanału przysiecznego 
torbiel kieszonkowa|torbiel kieszonki 
torbiel korzeniowa 
torbiel korzeniowa kieszkonkowa|torbiel okołowierzchołkowa kieszonkowa 
torbiel kostna 
torbiel okołowierzchołkowa 
torbiel okołowierzchołkowa prawdziwa 
torbiel pierwotna|torbiel zawiązkowa 
torbiel przyzębna 
torbiel śluzowa 
torbiel śluzowa pozaprzewodowa (postać  z wynaczynienia) 
torbiel śluzowa zastoinowa|mucocele|torbiel ślinowa 
torbiel środkowa szczęki 
torbiel środkowa żuchwy 
torbiel zawiązkowa|torbiel zębopochodna 
torbiel|zmiana torbielowata|zmiana torbielowa 
torbiele dziąsłowe 
torbiele niezębopochodne 
torbiele zębopochodne 
torebka do autoklawu 
tradycyjne zdjęcie rentgenowskie 



tradycyjny 
tradycyjny|klasyczny 
tradycyjny|standardowy 
transfer fluoru 
transmisja impulsów nerwów czuciowych 
transportacja wierzchołka|przemieszczenie przebiegu kanału|transportacja|transportacja kanału 
traumatologia w stomatologii 
traumatyzować 
traumatyzujące siły zgryzowe|urazowe siły okluzyjne 
trawienie kwasem 
trawienie kwasem|wytrawianie kwasem 
trawienie odlewu 
trepan 
trepan Masseranna 
trepanacja 
trepanacja kości 
trepanacja kości kortykalnej|trefinacja blaszki korowej kości wyrostka 
trepany 
triamcinolon 
triazolam 
trichloroetanol 
trietylenoglikol dwumetakrylanu|TEG DMA 
triklosan 
trombocyty 
tromboksany 
trójchloroetylen 
trójcykliczne leki antydepresyjne 
trójfluorek iterbu 
trójjodometan 
trójkąt zatrzonowcowy 
trójkątny ptat submarginalny 
trójkorzeniowy|z trzema korzeniami 
trójkrezol 
trójpunktowy most 
trójścienne ubytki kostne 
trójtlenek glinu 
trójwymiarowe wypełnienie kanałów 
trudny do odlewania i manipulacji 
trudny do zlokalizowania 
trwać nadal|utrzymywać się 
trwający ciągle|trwały|uporczywy|ciągły|nieustępujący|utrzymujący się|przetrwały|przetrwale utrzymujący się 
trwale zniekształcony 
trwała deformacja|trwałe zniekształcenie|trwałe odkształcenie 
trwałe naprężenie 
trwałe uszkodzenie nerwu 
trwałość 
trwałość|okres przetrwania 
trwałość|stabilność 
trwałość|żywotność 
trwały 
trwały|dobrze zachowany 
trzeci ząb trzonowy szczęki|trzeci ząb trzonowy w szczęce 



trzeci ząb trzonowy żuchwy 
trzecia reguła położenia ujść kanałowych 
trzeciorzędowy 
trzonek do skalpela|utrzymywacz skalpela 
trzonek|trzon 
trzonek|uchwyt 
trzonowy|trzonowiec|ząb trzonowy 
trzyetapowy system wiążący 
trzymadełko|przyrząd 
trzymadło|trzymadełko|uchwyt 
tubka polietylenowa 
tunelować 
tunelowanie podokostnowe 
tunelowate ubytki|ubytki tunelowe 
tuszowanie|polerowanie|gładzenie metalowym gładzikiem 
twarda pasta|twarde pasty 
twarda zębina 
twarde pasty 
twarde złogi kamienia nazębnego 
twardnieć|utwardzać 
twardniejący 
twardniejący preparat wodorotlenku wapnia|twardniejący wodorotlenek wapnia  
twardniejący|twardo wiążący 
twardość 
twardość guzków 
twardość powierzchni 
twardość w skali Knoopa|twardość Knoopa|twardość wg Knoopa 
twardość według Shorea|twardość Shorea  
twardość zęba 
twardość|sztywność 
twardy wkład|sztywny wkład 
twarzoczaszka|okolica ustno-twarzowa 
Twisted Files|narzędzia Twisted Files|narzędzia TF 
tworzenie bólu 
tworzenie kości 
tworzenie prążków 
tworzenie ropni przyzębnych 
tworzenie się bariery koronowo w stosunku do wierzchołka 
tworzenie się błonki nabytej 
tworzenie się kieszonki przyzębnej|tworzenie kieszonek przyzębnych|tworzenie kieszonek|tworzenie się kieszonek 
tworzenie się skrzepów 
tworzenie się zgryzu otwartego 
tworzenie sztucznych przewężeń (kolanko) i nisz okołowierzchołkowych 
tworzenie tlenków na powierzchni implantu 
tworzenie zapalnych kieszonek dziąsłowych 
tworzenie zębiny 
tworzenie zębiny drugorzędowej 
tworzenie zębiny ochronnej 
tworzyć obrzęk|rozszerzać się|pęcznieć 
tworzyć synapsy|tworzyć połączenia synaptyczne 
twór torbielopodobny 
tylna część gardła 



tylna część podniebienia 
tylna okolica podniebienna 
tylna okolica żuchwy 
tylna ściana gardła 
tylne obszary jamy ustnej 
tylne segmenty uzębienia 
tylne zęby szczęki 
tylno-podniebienny 
tylny obszar szczęki 
tylny odcinek żuchwy 
tylny zasięg cięcia 
tylny|znajdujący się w tylnym odcinku jamy ustnej|w odcinku tylnym  
tyłozgryz 
tymczasowa korona akrylowa 
tymczasowa korona ze stopu aluminium 
tymczasowe inlaye 
tymczasowe korony z żywic kompozytowych 
tymczasowy cement żywicowy w postaci dwóch past 
tymczasowy materiał wypełniający|cement IRM|materiał do czasowej odbudowy|pośredni materiał odtwórczy 
tymczasowy|czasowy 
tymol 
typ ortodontyczny twarzy 
typ płata 
typowa choroba mieszana 
typowa choroba mieszana o charakterze endo-perio 
typowa choroba mieszana o charakterze endo-perio 
typy konfiguracji kanałów 
typy płatów tkanek miękkich stosowanych w chirurgii okołokorzeniowej (okołowierzchołkowej) 
tzw. całujące się zęby|całujące się trzonowce 
tzw. kanał pośrodkowy policzkowy 
tzw. początkowy pilnik 
tzw. poszukiwacz ujść 
tzw. puff z uszczelniacza 
tzw. reakcja Arthusa 
tzw. technika hybrydowa 
tzw. tkanka zaogniona|zaczerwienienie tkanki|stan zaostrzenia objawów 
u którego zastosowano sedację doustną 
u osób bezzębnych 
u pacjentów z częściowymi brakami uzębienia 
u podstawy 
u podstawy kieszonki 
u podstawy płata 
ubeleczkowanie 
ubogi |niepomyślny|trudny|niewystarczający|zły|niedostateczny|niekorzystny|wadliwy 
ubytek kostny w furkacji 
ubytek kości 
ubytek kości 
ubytek kości 
ubytek kości z powodu torbieli 
ubytek kości|utrata kości|ubytek kostny|utrata kości wyrostka 
ubytek kości|zmiana kostna|stan chorobowy kości |zmiana w kości 
ubytek okluzyjny 



ubytek powstały w wyniku wstecznego opracowania kanału|ubytek w obrębie zresekowanego szczytu korzenia|ubytek wypreparowany wstecznie |ubytek wypreparowany w obrębie resekowanego szczytu korzenia|jama końca korzenia 
ubytek próchnicowy 
ubytek próchnicowy|ognisko próchnicowe|zmiana próchnicowa |próchnica|proces próchnicowy 
ubytek tkanki stwierdzany podczas zgłębnikowania|ubytek kostny zdiagnozowany w teście zgłębnikowania|kieszeń patologiczna|kieszonka przyzębna 
ubytek typu "dziury na wylot" 
ubytek typu erozja przy szyjce zęba 
ubytek|jama|opracowywany ubytek|szczelina złamania|zarys 
ubytek|skaza|defekt|uszkodzenie 
ubytki abrazyjne 
ubytki abrazyjne w kształcie litery V 
ubytki brzeżne 
ubytki dwuścienne 
ubytki erozyjne 
ubytki furkacji klasy 1 
ubytki klasy I i II (mezjalno-okluzyjno-dystalne, MOD) 
ubytki klasy II|wypełnień klasy II 
ubytki kostne|defekty kostne 
ubytki na powierzchniach bocznych 
ubytki na powierzchniach stycznych 
ubytki o typie abrazji 
ubytki o typie erozji 
ubytki od strony policzkowej 
ubytki poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego|podkostne ubytki|ubytki sięgające poniżej grzbietu wyrostka zębodołowego 
ubytki próchnicowe 
ubytki próchnicowe na powierzchni mezjalnej i/lub dystalnej|próchnica zlokalizowana na powierzchniach stycznych 
ubytki przywierzchołkowe 
ubytki tkanek miękkich 
ubytki trójścienne 
ubytki w obrębie wierzchołków korzeni po resekcji 
ubytki w okolicy przyszyjkowej 
ubytki w przyzębiu|defekty przyzębia 
uchwyt|końcówka 
uciąganie|wyciąganie 
ucisk gazą 
ucisk językiem 
ucisk płata 
ucisk pola zabiegowego|ucisk 
ucisk za pomocą kompresu z gazy zwilżonego solą fizjologiczną 
uciskać 
uciskany 
uciśnięcie zęba palcami|ucisk palcami 
uczelnia dentystyczna|szkoła dentystyczna 
uczucie ciepła 
uczucie mrowienia 
uczucie przyćmienia zęba 
uczucie ucisku 
uczulenie 
uczulony 
uderzający 
uderzenie w obrębie twarzy 
udrażnianie kanałów 
udrożnić|wstępnie wprowadzić narzędzie|zachować|przejść|dokonać penetracji 



udrożnienie|przejście przez kanały 
udrożniony 
uformowanie korzenia|rozwój korzenia 
uformowany próżniowo ochraniacz ustny 
ujemny wynik leczenia endodontycznego|niepowodzenie leczenia kanałowego 
ujścia drożnych kanałów 
ujścia dużych gruczołów ślinowych 
ujścia furkacji 
ujścia kanałów 
ujścia kanałów korzeniowych|ujścia kanałów|otwory systemu kanałowego 
ujście 
ujście kanału 
ujście kanału 
ujście kanału podniebiennego 
ujście kanału policzkowego bliższego 
ujście kanału pośrodkowego policzkowego 
ujście kieszonki 
ujście przetoki 
układ 
układ anatomiczny jamy ustnej 
układ dopełniacza 
układ dopełniacza|system dopełniacza 
układ festonowaty dziąsła 
układ kininowy 
układ kostny twarzy|kości twarzoczaszki|kościec twarzy 
układ krystaliczny 
układ nacięć 
układ naczyń|system naczyniowy 
układ nerwowo-mięśniowy 
układ nerwowy 
układ oboczny 
układ siateczkowo-sródbłonkowy 
układ stomatognatyczny 
układ tkanek zęba w kształcie litery C 
układ zębina-miazga|kompleks miazgowo-ozębnowy|kompleks miazgowo-zębinowy  
układy krystaliczne ceramiki 
ukształtowanie kości 
ukształtowanie rowka wiórowego 
ukształtowanie wypełnienia 
ukształtowany 
ulec deformacji 
ulec degradacji|rozpaść się|odłamać się|rozpuszczać 
ulec degranulacji 
ulec demineralizacji 
ulec kalcyfikacji|zostać uwapnionym|ulec zwapnieniu 
ulec korozji|korodować  
ulec martwicy 
ulec martwicy 
ulec martwicy|obumrzeć 
ulec martwicy|ulec obumarciu 
ulec odcementowaniu|ulec uszkodzeniu 
ulec odsłonięciu 



ulec przekrwieniu 
ulec przekrwieniu|krwotok|krwawienie 
ulec remineralizacji 
ulec remodelingowi 
ulec samoistnej reerupcji 
ulec samoutwardzeniu 
ulec trwałej deformacji 
ulec upłynnieniu 
ulec wygojeniu|goić się|wygoić się 
ulec wymywaniu|wypłukiwać|ulec wypłukaniu 
ulec wynabłonkowaniu 
ulec wypłukaniu|zostać wyługowanym 
ulec zaostrzeniu 
ulec zestaleniu|tężeć 
ulec zlaniu 
ulec złamaniu|skruszyć 
ulec zwężeniu 
ulec zwężeniu 
ulec zwężeniu 
ulec zwyrodnieniu 
ulec|poddać się|podlegać|przejść 
ulegać abrazji 
ulegać biodegradacji 
ulegać biointegracji 
ulegać migracji 
ulegać odkształceniu 
ulegać osteointegracji 
ulegający eksfoliacji 
ulegający polimeryzacji 
ulegający progresji 
ulegający sorpcji 
ulga|zniesienie |ustąpienie objawów  
ultradźwięki 
ultradźwięki 
ultradźwięki 
ultradźwięki|aparaty ultradźwiękowe  
ultradźwiękowa końcówka endodontyczna Pro-Ultra 
ultradźwiękowa preparacja wierzchołka korzenia|preparacja ultradźwiękowa szczytu korzenia|preparacja końcówkami ultradźwiękowym 
ultradźwiękowa preparacja wsteczna 
ultradźwiękowe instrumenty do opracowywania szczytu korzenia powstałego po resekcji 
ultradźwiękowe końcówki do opracowywania wierzchołka korzenia 
ultradźwiękowe upychacze 
ultradźwiękowo 
ultrafioletowa fotooksydacja 
ultragładki diament 
ultragładkie wiertło diamentowe 
ultrakrótka igła w rozmiarze 30G 
ultrastrukturalnie 
ułożenie filmu|założenie błony rentgenowskiej|umieszczanie filmu 
ułożenie kąta promieni|ustawienie kąta promieniowania|ustawienie tubusu 
ułożenie tubusa 
ułożenie tylnokątowe|położenie dystalnokątowe|wklinowanie dystalnokątowe 



ułożenie włókien kolagenowych 
umiarkowana sedacja/analgezja 
umiarkowanie zakrzywiony 
umiarkowany 
umiarkowany|niezbyt silny|łagodny|lekki|nieznacznego stopnia 
umiejscowienie sklepienia komory miazgi 
umiejscowienie|położenie|odszukiwanie|odnalezienie |lokalizacja|zlokalizowanie |rejon łuku zębowego 
umiejscowiony wysoko 
umiejscowiony za pomocą cementu|zacementowany|cementowany 
umieszczenie materiału w miejscu preparacji wstecznej|umieszczanie wypełnienia wstecznego 
umocować|kotwica|zakotwiczenie 
umocowanie koferdamu 
umocowanie w kości|obudowa kostna 
umowna granica plastyczności 
unaczynienie 
unaczynienie 
unaczynienie dziąseł 
unaczynienie|układ naczyniowy 
unaczynienie|zaopatrzenie w krew  
unaczyniony 
unaczyniony 
unerwienie czuciowe 
unerwienie kręgu szyjnego 
unerwienie krzyżowe 
unerwienie współczulne 
unerwienie|włókna 
unerwiony 
unieruchomić 
unieruchomienie międzyszczękowe|unieruchomienie szczęki 
uniesienie płata|odwarstwienie płata|odpreparowanie płata|uwolnienie płata|wypreparowanie i odwrócenie płata|odsunięcie płata|odwrócenie płata 
unieść 
unity stomatologiczne 
uogólnione zapalenie węzłów chłonnych|powiększenie węzłów chłonnych|limfadenopatia 
uogólniony 
upakowanie wierzchołkowo opiłków zębiny 
upakowany|wypełniony 
uplastyczniać 
uplastyczniający się pod wpływem ciepła 
uplastycznić termicznie|uplastycznić pod wpływem temperatury 
uplastyczniony wstępnie|wcześniej uplastyczniony 
uporządkowana struktura krystaliczna 
upośledzenie krążenia 
uprzednio przeleczony 
upychacz Machtou 
upychacz maszynowy|maszynowy rotacyjny upychacz|rotacyjne upychadło 
upychacz Systemu B 
upychacz|upychacz kanałowy 
upychać 
upychadło do amalgamatu 
upychadło stomatologiczne 
upychadło|upychacz|plugger 
upychanie materiału|kondensacja|kondensacja materiału do tkanki|kondensacja materiału 



uratować 
uraz 
uraz 
uraz dziąsła 
uraz miejscowy bródki 
uraz na wysokości rowka dziąsłowego 
uraz podniebienia 
uraz spowodowany szczotkowaniem 
uraz tkanek 
uraz tkanek miękkich 
uraz twarzoczaszki 
uraz twarzy 
uraz typu ścinania przy II klasie 2 grupy nagryzu pionowego 
uraz ze zwichnięciem|zwichnięcie|zwichnięcie pourazowe|przemieszczenie 
uraz zęba 
uraz zębowo-zębodołowy 
uraz zębów 
uraz zgryzowy 
uraz zgryzowy 
uraz zgryzowy 
uraz|uszkodzenie|urazowe uszkodzenia 
urazowe obnażenie miazgi 
urazowe przemieszczenie 
urazowe relacje siekaczy 
urazowe uszkodzenia zębów 
urazowy nagryz pionowy 
urazowy|pourazowy 
urazy spowodowane przez pacjenta 
urazy szczękowo-twarzowe 
urazy twarzowe|urazy twarzy 
urazy zębów 
urazy zębów 
uruchomienie|mobilizacja 
urządzenia do aplikacji roztworów płuczących 
urządzenia do formowania próżniowego|próżniowy aparat do formowania 
urządzenia do irygacji 
urządzenia do płukania kanałów 
urządzenia pomiarowe 
urządzenia ultradźwiękowe 
urządzenia ultradźwiękowe do kondensacji amalgamatu 
urządzenia wytwarzające zmienne ciśnienie 
urządzenie do laminowania ciśnieniowego 
urządzenie do odlewania odśrodkowego 
urządzenie do rozgrzewania gutaperki|urządzenie rozgrzewające 
urządzenie do termicznego uplastyczniania gutaperki 
urządzenie do usuwania koron i mostów 
urządzenie do usuwania wkładów|urządzenie do usuwania wkładów koronowo-korzeniowych 
urządzenie do wstrzykiwania środka znieczulającego 
urządzenie dźwiękowe 
urządzenie EAW 
urządzenie Eggler do usuwania wkładów |Eggler post remover 
urządzenie iniekcyjne|system iniekcyjny 



urządzenie magnetostrykcyjne 
urządzenie Obtura III Max 
urządzenie odlewnicze 
urządzenie piezoelektryczne 
urządzenie piezoelektryczne 
urządzenie służące do doginania narzędzi 
urządzenie Sword|urządzenie Sword do usuwania wkładów  
urządzenie System B do kondensacji gutaperki na ciepło 
urządzenie ultradźwiękowe 
urządzenie ultradźwiękowe Piezon 
urządzenie ultradźwiękowe typu Piezon 
urządzenie WamKey 
urządzenie wytwarzające ozon 
urządzenie wywierające siłę wzdłuż osi wkładu 
urządzenie wyznaczające w sposób elektryczny długość kanału korzeniowego 
ustabilizowany|ukształtowany|zaawansowany|ustalony 
ustalić diagnozę 
ustalić rozpoznanie|postawić diagnozę 
ustanowienie 
ustawienie (zęba) wzdłuż długiej osi 
ustawienie kliszy rentgenowskiej i tubusa 
ustawienie tubusa 
ustawienie tubusa i kliszy 
ustawienie tubusa|kąt ustawienia tubusa 
ustawiony policzkowo 
ustąpić 
ustąpić 
ustąpić|goić się|zniknąć|wchłonąć się|cofnąć się 
ustąpienie dolegliwości bólowych 
ustąpienie stanu zapalnego 
ustępowanie 
usunąć 
usunąć 
usunąć ssakiem 
usunąć|kireta|wyłyżeczkować|oczyszczać kiretą|wykiretować 
usunąć|skupiać 
usunąć|wyciągnąć 
usunąć|wydobyć 
usunąć|złuszczyć 
usunięcie akrylu 
usunięcie bólu 
usunięcie cementu poddziąsłowego 
usunięcie korony 
usunięcie kości|zniesienie kości|zniesienie kości wyrostka 
usunięcie masy ogniotrwałej|wyjęcie z masy osłaniającej 
usunięcie próchnicy w obrębie powierzchni stycznych 
usunięcie próchnicy|oczyszczenie próchnicy 
usunięcie przerostu tkanek dziąsła 
usunięcie przeszkód koronowych|opracowanie części koronowej korzenia 
usunięcie szwów|wyjęcie szwów|zdjęcie szwów 
usunięcie trzecich zębów trzonowych 
usunięcie warstwy mazistej 



usunięcie większej ilości kości po stronie dystalnej 
usunięcie wkładu 
usunięcie wypełnienia 
usunięcie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych 
usunięcie zęba|ekstrakcja |ekstrakcja zęba 
usunięcie zębów na modelu 
usunięcie|ubytek|wyciąganie|wyłuszczenie|zdjęcie|wyjęcie wycisku z jamy ustnej|ekstrakcja  
usunięcie|wydobycie|wydobywanie  
usunięcie|wyważanie|wydobycie 
usunięty 
usunięty z ujścia kanału poniżej szyjki zęba 
usunięty|opracowany 
usuwać|prowadzić do usunięcia 
usuwalny|podatny 
usuwanie dużych nadmiarów 
usuwanie gutaperki|drenaż|osuszanie 
usuwanie korzenia 
usuwanie kości i tkanki miękkiej 
usuwanie srebrnych ćwieków 
usuwanie zębów zatrzymanych 
uszczelniacz kanałowy 
uszczelniacz kanałowy 
uszczelniacz koronowy zęba 
uszczelniacz na bazie tlenku cynku z eugenolem 
uszczelniacz na bazie UDMA 
uszczelniacz polidwumetylosiloksanowy 
uszczelniacz wierzchołkowy 
uszczelniacze aktywowane światłem widzialnym (świattoutwardzalne) 
uszczelniacze bruzd i dołków|laki szczelinowe 
uszczelniacze glasjonomerowe 
uszczelniacze na bazie krzemianu wapnia 
uszczelniacze na bazie ZnOE 
uszczelniacze na bazie żywic|żywice uszczelniające|uszczelniacz na bazie żywic epoksydowych 
uszczelniacze polimeryzowane światłem widzialnym 
uszczelniacze szklano-jonomerowe 
uszczelniacze tlenkowo-cynkowo-eugenolowe 
uszczelniacze wodorotlenkowo-wapniowe 
uszczelniacze żywicowe 
uszczelnienie cementem 
uszczelnienie kanału 
uszczelnienie na obwodzie|uszczelnienie brzeżne 
uszczelnienie za pomocą cementów szklano-jonomerowych 
uszkodzenia miazgi|uszkodzenie miazgi 
uszkodzenia na bocznej powierzchni korzenia 
uszkodzenia na powierzchniach żujących|defekty na powierzchniach okluzyjnych  
uszkodzenia pourazowe 
uszkodzenia w jamie ustnej 
uszkodzenia zębów 
uszkodzenie indukowane płytką 
uszkodzenie miazgi 
uszkodzenie naczyń 
uszkodzenie nerwu 



uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego 
uszkodzenie pourazowe 
uszkodzenie przy brzegach wypełnienia 
uszkodzenie przyzębia 
uszkodzenie przyzębia brzeżnego 
uszkodzenie przyzębia brzeżnego|złamania brzeżne|uszkodzenie brzeżne 
uszkodzenie skrętne|uszkodzenie ze skręcenia 
uszkodzenie tkanek 
uszkodzenie tkanek miękkich 
uszkodzenie tkanek przyzębia 
uszkodzenie tkanek|niszczenie tkanek  
uszkodzenie wyrostka zębodołowego 
uszkodzenie zębów w odcinku bocznym 
uszkodzenie zgięciowe 
uszkodzenie|niepowodzenie w leczeniu  
uszkodzenie|zniszczenie 
uszkodzenie|zniszczenie|usuwanie |destrukcja 
uszkodzenie|zranienia|uraz  
uszkodzony periodontologicznie korzeń 
uszkodzony|głęboko złamany|złamany nisko|zniszczony  
uszkodzony|po urazie  
uszkodzony|wadliwy 
uszkodzony|zniszczony 
uszypułowany 
uszypułowany przesunięty wszczep|przeszczep z przesuniętym płatem uszypułowanym 
uśmierzający ból|przeciwbólowy 
uśmierzyć ból|przynieść ulgę w bólu|łagodzić ból 
utarty 
utkanie beleczkowe 
utkanie kości 
utleniająca płukanka do ust 
utleniowanie|oksygenacja  
utracone zęby 
utrata integralności brodawek dziąsłowych|utrata integralności brodawki międzyzębowej 
utrata integralności brzeżnej 
utrata kości na powierzchniach stycznych 
utrata kości w kształcie trójkąta 
utrata kości w okolicy furkacji korzeni 
utrata kości w rejonie furkacji|utrata kości w furkacji  
utrata kości wokół korzenia 
utrata kości zbitej od strony policzkowej 
utrata podparcia w odcinku tylnym 
utrata poziomego przyczepu 
utrata proprioreceptorów 
utrata przyczepu łącznotkankowego 
utrata przyczepu tkanek|utrata przyczepu tkankowego 
utrata przyczepu|utrata przyczepu łącznotkankowego 
utrata retencji 
utrata tkanek korony zęba|utrata struktury koronowej zęba 
utrata tkanek twardych zębów 
utrata tkanek zęba 
utrata tkanek zęba 



utrata tkanek zęba|utrata twardych tkanek|utrata struktur zęba 
utrata twardych tkanek zęba 
utrata wkładu 
utrata wysokości brzegu kostnego|utrata wysokości wyrostka zębodołowego 
utrata wysokości wyrostka zębodołowego 
utrata zębów 
utrata|ubytek  
utrudnienie mowy 
utrwalać|podtrzymywać  
utrwalić 
utrzymanie 
utrzymanie kostne 
utrzymanie odpowiedniej głębokości kieszonek przyzębnych 
utrzymanie podparcia kostnego wokół implantu 
utrzymanie zęba w oczodole|utrzymanie zęba|podparcie ozębnowe|podparcie zęba 
utrzymanie|wykonanie|funkcjonowanie 
utrzymujący się przetrwały stan zapalny okołowierzchołkowy 
utrzymywacz Endo Ray|utrzymywacz filmu Endo Ray 
utrzymywacz filmu 
utrzymywacz przestrzeni 
utrzymywać 
utwardzacz 
utwardzać|naświetlać 
utwardzanie na gorąco 
utwardzanie typu ciało stałe-roztwór 
utwardzany potrójnie 
utwardzany termicznie|utwardzany na gorąco|polimeryzowany na gorąco 
utwardzenie|utwardzanie 
utworzenie płata|kształt płata  
utworzenie ponownego przyczepu 
utworzenie schodka w kanale|powstanie schodka|pozostawienie nawisów zębinowych|schodki w kanałach|tworzenie stopnia|wytworzenie stopni  
utworzenie się ropnia podokostnowego 
utworzenie więcej niż jednego korzenia|korzenie wielokrotne 
utworzyć|osiedlić |ustalić|zapewnić|określić |uzyskać 
uwalniać|cięcie pionowe 
uwalniające cięcie pionowe|pionowe cięcie uwalniające 
uwalniający fluor 
uwalnianie ciepła podczas utwardzania 
uwalnianie fluoru 
uwapnienie|wapnienie |obliteracja|zwapnienie|kalcyfikacja |zjawisko obliteracji |zwapnienia  
uwapniony|zobliterowany 
uwarunkowania anatomiczne|czynniki anatomiczne 
uwidocznić 
uwidocznienie|widoczność |wizualizacja 
uwięzienie ciała obcego 
uwodniony tlenek glinu 
uwodniony|nawodniony 
uzdatniacz 
uzdatnienie 
uzdatniony 
uzębienie mieszane 
uzębienie mleczne 



uzębienie stałe|zęby stałe 
uzębienie|twarde tkanki zęba  
uzębienie|zęby 
uzębiony 
uzębiony 
uzupełnienia całkowicie metalowe 
uzupełnienia ceramiczno-metalowe|uzupełnienia metalowo-ceramiczne 
uzupełnienia metalowo-ceramiczne 
uzupełnienia odbudowujące zniszczoną strukturę zęba 
uzupełnienia oparte na implantach 
uzupełnienia protetyczne 
uzupełnienia protetyczne 
uzupełnienia protetyczne wykonane całkowicie z metalu|uzupełnienia całkowicie metalowe 
uzupełnienia śródkoronowe|odbudowy wewnątrzkoronowe 
uzupełnienia typu overdenture|protezy overdenture|filary protezy nakładowej (overdenture)|protezy nakładkowe typu overdenture 
uzupełnienia w odcinku przednim|wypełnienia w zębach przednich|uzupełnienia przedniego odcinka łuku 
uzupełnienia z akrylu bez wypełniaczy 
uzupełnienia zakładane na stałe 
uzupełnienia zapobiegawcze 
uzupełnienie akrylowo-metalowe 
uzupełnienie ceramiczne 
uzupełnienie dentystyczne 
uzupełnienie lane|odbudowa w formie wkładu |lane uzupełnienie z metalu 
uzupełnienie metalowo-ceramiczne 
uzupełnienie pełnoceramiczne 
uzupełnienie porcelanowe 
uzupełnienie protetyczne 
uzupełnienie protetyczne 
uzupełnienie protetyczne|odbudowa protetyczna 
uzupełnienie wykonane z folii złotej 
uzupełnienie z ceramiki na bazie krzemionki 
uzupełnienie ze złota|odbudowa ze złota 
uzyskać dostęp do komory zęba 
uzyskać drenaż przez światło kanału 
uzyskać lepszą orientację w wypreparowanym miejscu 
uzyskać przestrzeń w odcinku koronowym 
uzyskać szczelność w okolicy wierzchołkowej 
uzyskać|zdobyć|wykonać 
uzyskanie dostępu do kanału w linii prostej 
uzyskanie stożkowatego kształtu 
użycie kanału do zamocowania w nim elementu retencyjnego odbudowy 
użycie narzędzi|opracowanie kanału|opracowywanie|przepchnięcie narzędzi|zabieg(i)|instrumentacja |przejście narzędziem|wprowadzanie narzędzi |mechaniczne opracowanie|opracowanie kanałów|akcesoria |oprzyrządowanie  
użycie systemu łączącego|wiązanie z zębiną 
użycie wkładów koronowo-korzeniowych|umieszczenie wkładu|preparacja łoża pod wkład koronowo-korzeniowy 
użyty do wypełnienia wstecznego 
używać|użytkować 
w 1/3 koronowej części 
w 1/3 wierzchołkowej|w jednej trzeciej przyszczytowej korzenia|w jednej trzeciej wierzchołkowej części kanału 
w całości 
w części koronowej korzenia|w koronowej jednej trzeciej części 
w części koronowej|w kierunku korony|w części przykoronowej|w kierunku dokoronowym|dokoronowo|w kierunku koronowym|od strony komorowej|koronowo|z części koronowej|w stronę koronową|w odcinku koronowym|przez komorę  
w części tylno-wierzchołkowej 



w długiej osi|wzdłuż długiej osi  
w dół 
w dużym powiększeniu 
w gabinecie 
w głąb tkanek okołowierzchołkowych 
w inklinacji|nachylony 
w kącie linii dystalno-policzkowej 
w kierunku bocznym 
w kierunku dalszym i podniebiennym 
w kierunku dystalno-podniebiennym 
w kierunku dystalno-policzkowym 
w kierunku dystalnym 
w kierunku językowym|od strony językowej |językowo 
w kierunku koronowo-wierzchołkowym 
w kierunku koronowym|dokoronowo 
w kierunku mezjalno-dystalnym|w kierunku policzkowo-językowym 
w kierunku mezjalno-policzkowym 
w kierunku mezjalnym 
w kierunku mezjo-dystalnym 
w kierunku miazgi 
w kierunku od góry 
w kierunku od przodu do tyłu 
w kierunku od tyłu do przodu 
w kierunku pionowym|pionowo  
w kierunku podniebiennym 
w kierunku policzkowo-językowym|w kierunku policzkowo-podniebiennym 
w kierunku policzkowym 
w kierunku policzkowym|policzkowo|dopodniebiennie |od strony przedsionka|od strony policzkowej  
w kierunku powierzchni żującej 
w kierunku poziomym 
w kierunku przednim|mezjalnie |w części bliższej |od strony mezjalnej 
w kierunku przednio-tylnym|mezjalno-dystalnie|od strony mezjalno-dystalnej|od strony mezjalnej i dystalnej|w projekcji wargowo-językowej|w kierunku mezjalno-dystalnym|w kierunku policzkowo-pobniebiennym|w kierunku bliższo-dalszym|w płaszczyźnie mezjo-dystalnej  
w kierunku tylno-wierzchołkowym 
w kierunku tylnym|bardziej dotylnie|dystalnie|w części dalszej |od strony dystalnej 
w kierunku wargowo-językowym 
w kierunku wierzchołka|w kierunku wierzchołkowym 
w kolorze zęba|w odcieniach zęba 
w koronowej części kanału 
w krótkiej odległości od |w niewielkiej odległości od 
w kształcie kłów 
w kształcie zębów siecznych 
w kształcie zębów trzonowych 
w kształcie ziarna fasoli|o nerkowatym kształcie 
w linii pośrodkowej korzenia 
w miejscach odsłoniętych obrzeży 
w miejscach stycznych|w rejonach stycznych 
w miejscu cięcia uwalniającego 
w miejscu obnażenia 
w miejscu perforacji 
w miejscu połączenia cięcia girlandowatego 
w miejscu połączenia wolnej i przyczepionej błony śluzowej 
w miejscu przykrycia bezpośredniego 



w nieodwracalnym stanie zapalnym 
w obrębie 2/3 bliższych powierzchni żującej 
w obrębie bliższych trzech czwartych powierzchni żującej 
w obrębie części wierzchołkowej|w rejonie wierzchołka|w okolicy wierzchołkowej 
w obrębie furkacji korzeniowej 
w obszarze przyszyjkowym 
w odcinku policzkowo-językowym|od strony policzkowo-językowej|w kierunku mezjalno-dystalnym|w kierunku policzkowo-językowym|w płaszczyźnie policzkowo-językowej|policzkowo-językowo 
w odcinku tylnym 
w okolicę wierzchołka korzenia 
w okolicy kresy skośnej zewnętrznej 
w okolicy otworu wierzchołkowego 
w okolicy przedniej w szczęce 
w okolicy wierzchołka korzenia|dowierzchołkowo 
w okolicy wierzchołkowej 
w okolicy zębów trzonowych 
w okresie rozwoju zębów 
w pełni ukształtowany|w pełni uformowany 
w pobliżu 
w pobliżu dziąsła 
w początkowym etapie opracowywania 
w połowie długości części korzeniowej|w obrębie środkowej 1/3 korzenia|w 1/3 środkowej korzenia 
w połowie długości|w wierzchołkowej połowie  
w położeniu tylnokątowym|położony dystalnokątowo 
w prawidłowych warunkach 
w przednim odcinku 
w przypadku braku wszystkich zębów 
w rejonach międzyzębowych 
w sąsiedztwie 
w sąsiedztwie 
w sposób adhezyjny 
w sposób chemiczny 
w sposób jak najmniej traumatyczny|atraumatycznie |w sposób bezurazowy 
w sposób mechaniczny 
w sposób poziomy 
w sposób termomechaniczny 
w stanie ostrego stanu zapalnego 
w stłoczeniu 
w stosunku do 
w stronę dziąsła|dodziąsłowo 
w średnim powiększeniu|w powiększeniu średniego zakresu 
w środkowej jednej trzeciej zęba 
w terapeutycznym stężeniu 
w tkankach okołowierzchołkowych 
w warunkach beztlenowych 
w wymiarze policzkowo-językowym 
w wymiarze policzkowo-podniebiennym 
w wyniku leczenia ortodontycznego|ortodontycznie 
w zaawansowanym stanie zapalnym|w nasilonym stanie zapalnym  
wacik 
wacik|gazik 
wada wymowy 
wada zgryzu III klasy ze stłoczeniem 



wadliwe ustawienie narzędzia na zdjęciu RTG 
wadliwie zaprojektowana proteza 
wadliwy 
wady rozwojowe korzeni 
wady rozwojowe naczyń 
wał 
wał kostny 
wał napędowy 
wał podniebienny 
wał podniebienny 
wał żuchwy 
wałeczek ligniny|płatek ligniny|wałek bawełniany|wałek z ligniny 
wałek z ligniny 
wałek z wosku 
wały 
wały podniebienne 
wały podniebienne 
wały woskowe 
wały żuchwy|wały w żuchwie 
wapnienie kanałów|zwapnienie kanału|zwapnienia kanału 
wapnienie|przemiana wapniowa|proces wewnętrznego wapnienia|wapniejące zapalenie miazgi|zwapnienie miazgi zęba 
wargowa blaszka kostna wyrostka zębodołowego|blaszka wargowa wyrostka zębodołowego 
wargowa blaszka zbita kości 
wargowa część łyżki 
wargowo-policzkowy 
wargowy 
warstwa 
warstwa 
warstwa 
warstwa azotku tytanu 
warstwa ceramiki licującej 
warstwa gąbczasta kości|warstwa istoty korowej kości|istota korowa kości|kość kortykalna|kość zbita|warstwa korowa kości|kość korowa 
warstwa glazury 
warstwa hialinowa 
warstwa hialinowa Hopewella-Smitha 
warstwa hybrydowa 
warstwa hybrydowa powstała w interfazie ząb-kompozyt 
warstwa izolującej zębiny 
warstwa korowa kości|blaszka zbita|blaszka kortykalna|blaszka korowa kości|blaszka korowa 
warstwa licująca 
warstwa lubrykująca 
warstwa mazista 
warstwa mikroporów 
warstwa nabłonka 
warstwa odontoblastyczna|warstwa odontoblastów  
warstwa opakerowa 
warstwa podśluzowa 
warstwa tlenków 
warstwa tlenków powierzchniowych 
warstwa zębiny sklerotycznej 
warstwa zębiny w okolicy szyjki zęba 
warstwa żywicy adhezyjnej 



warstwa żywicy pokrywającej bez wypełniaczy 
warstwa|strefa 
warstwowe nakładanie 
warstwowe zdjęcie RTG 
warstwowo|porcjami 
wartości nanoindentacji 
wartości uzyskane metodą nanoindentacji 
warunki aseptyczne 
warunki patologiczne 
warunki przedzabiegowe 
wata 
wata|wałek ligniny 
wazelina 
wąska recesja skeratynizowanych tkanek 
wąski kanał 
wąski|cienki|drobny|drobnoziarnisty |bardzo cienki 
wąsko zakończona końcówka ssaka chirurgicznego 
wątpliwy 
wbudowany łącznik platformowy 
wchłanialna gąbka żelatynowa 
wcięcia korzenia|łęki międzykorzeniowe 
wcięcia rozwojowe 
wcześniej wykonane zdjęcia RTG 
wcześniej wykonany otwór|otwarty dostęp|wykonanie dostępu|dostęp endodontyczny|otwór trepanacyjny 
we wszystkich odcinkach łuku zębowego|w poszczególnych obszarach jamy ustnej|w obrębie jamy ustnej 
wejście 
wejście chirurgiczne do obszaru okołowierzchołkowego 
wejście do furkacji 
wejście do furkacji|ujście furkacji 
wejście do kanału 
wejście od strony policzkowej 
wejść na pełną długość roboczą 
wenflon 
weryfikator 
weryfikator 
weryfikator 
westibuloplastyka 
wewnątrzkanalikowa mineralizacja 
wewnątrzkanalikowy|kanałowy|wewnątrzkanałowy|dokanałowy 
wewnątrzkanalikowy|znajdujący się w przestrzeni kanalików 
wewnątrzkanałowe podgrzewanie gutaperki narzędziami ultradźwiękowymi 
wewnątrzkanałowy wkład z amalgamatu do odbudowy korony 
wewnątrzkoronowe wybielanie 
wewnątrzkoronowy|śródkoronowy 
wewnątrzkorzeniowy 
wewnątrzkostna zmiana patologiczna 
wewnątrzpochodny 
wewnątrzrowkowo 
wewnątrzstawowe uszkodzenia 
wewnątrzustnie|w jamie ustnej 
wewnątrzustny 
wewnątrzustny radiogram okołowierzchołkowy 



wewnątrzzębodołowe złamanie korzenia 
wewnątrzzębowy 
wewnętrzkorzeniowe filary retencyjne 
wewnętrzna powierzchnia krzywizny 
wewnętrzna resorpcja tkanek twardych 
wewnętrzna strefa demineralizacji 
wewnętrzna żyła szyjna 
wewnętrzne cięcie stożkowe 
wewnętrzne ciśnienie 
wewnętrzne części korony zęba 
wewnętrzne zmiany resorpcyjne|wewnątrzkanałowe zmiany resorpcyjne 
wewnętrzny 
wędrowanie zębów 
wędzidełka 
wędzidełko 
wędzidełko języka 
wędzidełko wargi 
węgiel krystaliczny 
węglan miedzi 
węglan potasu 
węglik 
węglik krzemu|węglan krzemu 
węzeł 
węzeł chirurgiczny 
węzły szwów 
wężyki stabilizujące koferdam (Wedjets) 
wg ISO 
wgląd w pole zabiegowe|widoczność 
wgłębiać się 
wgłębienie haczykowate|zagłębienie haczykowate 
wgłobienia powstałe podczas badania twardości Knoopa 
wgłobienie 
wgłobienie zęba|wtłoczenie 
wgłobienie|wgłębienie  
wgłobiony 
wgnieść 
White ProRoot MTA 
wiązać się z 
wiązania błoniaste 
wiązania desmosomalne|połączenia desmosomalne|połączenia desmosomowe 
wiązania jonowe 
wiązania krzyżowe 
wiązanie amalgamatu z tkankami zęba 
wiązanie krzyżowe polimerów 
wiązanie krzyżowe|wiązania krzyżowe  
wiązanie materiału|bonding|zamocowanie|połączenie |wiązanie |system łączący|związanie|siła wiązania 
wiązanie ze szkliwem 
wiązanie|aplikacja 
wiązanie|wiązać się|połączenie|przykleić|osadzić 
wiązka świetlna uzyskana metodą transiluminacji|wiązka światła transiluminowanego 
wibracje ultradźwięków|ultradźwięki|drgania ultradźwiękowe 
widoczność|uwidocznienie  



widoczny 
widoczny na obrazie rentgenowskim 
widok od przodu 
widok od strony brzegu siecznego 
widok od strony mezjalnej 
widok od strony policzkowej 
widok od strony powierzchni żującej|widok od strony okluzyjnej  
widok od tyłu 
widok w projekcji kątowej dystalnej 
widok z lusterka stomatologicznego 
wielkość 
wielkość koron 
wielkość odkształcenia 
wielkość przejaśnienia 
wielkość rozwarcia ust 
wielkość|ilość|powierzchnia|zasięg|stopień 
wielobiegunowy 
wielojądrowe komórki olbrzymie|wielojądrzaste komórki olbrzymie 
wielokanałowy 
wielokorzeniowy 
wielokrotny|liczne 
wieloniciowe nici chirurgiczne 
wielopęczkowy 
wielopłatowy 
wielopostaciowość 
wielopotencjalne komórki|multipotentne komórki 
wieloprzestrzeniowe przejaśnienie 
wielopunktowy most 
wielowarstwowy 
wielowarstwowy|laminowany 
wiertarka szybkoobrotowa ze specjalnymi wiertłami do akrylu 
wiertarka turbinowa|turbina|szybkoobrotowa wiertarka|kątnica turbinowa|końcówka szybkoobrotowa 
wiertła do wykańczania 
wiertła Gatesa-Gliddena|wiertła typu Gates-Glidden 
wiertła LN z węglików spiekanych o przedłużonym trzonku 
wiertła na końcówce szybkoobrotowej 
wiertła szczelinowe 
wiertła używane do stwarzania dostępu 
wiertła z nasypem diamentowym 
wiertła z węglika spiekanego przeznaczone do wykańczania 
wiertło 
wiertło Beaver 
wiertło bez żłobień|wiertło bez wyżłobień|nieżłobione wiertło  
wiertło diamentowe z drobnym nasypem 
wiertło diamentowe z ultradrobnym nasypem 
wiertło do metalu 
wiertło do otwierania i opracowania komory|wiertło używane do preparacji dostępu 
wiertło do polerowania 
wiertło do wkładów 
wiertło do wkładów z włókien szklanych 
wiertło do wykańczania akrylu 
wiertło do wykańczania z 12 krawędziami tnącymi 



wiertło do wykańczania|wiertło do polerowania kompozytów 
wiertło Endo Access 
wiertło Endo Z 
wiertło Jet Beaver 
wiertło kostne 
wiertło kostne Lindemanna 
wiertło kostne Lindemanna H 161 
wiertło Largo 
wiertło Lindemanna 
wiertło LN 
wiertło Mueller 
wiertło nieprawidłowo zorientowane przestrzennie 
wiertło o tnącym końcu|wiertło z tnącym końcem 
wiertło płomykowe 
wiertło różyczkowe 
wiertło różyczkowe na końcówce wolnoobrotowej 
wiertło różyczkowe|kuliste wiertło|kulisty frez 
wiertło szczelinowe do przecinania w poprzek 
wiertło szczelinowe|szczelinowiec 
wiertło szybkoobrotowe 
wiertło Thermafil Post Space 
wiertło trepanacyjne|wiertło-trepan 
wiertło uniwersalne 
wiertło węglikowe o 12 krawędziach tnących 
wiertło węglikowe o kształcie odwróconego stożka 
wiertło z długą szyjką|wiertło na przedłużonym trzonku 
wiertło z drobnym nasypem 
wiertło z gładkim zakończeniem|wiertło o nietnącym wierzchołku 
wiertło z kulistą główką na długim trzonku 
wiertło z nietnącym końcem 
wiertło z okrągłym zakończeniem 
wiertło z płaskim zakończeniem|płasko zakończone wiertło 
wiertło z węglików spiekanych z nietnącym wierzchołkiem 
wiertło z węglików spiekanych|wiertło węglikowe|wiertło z węglika wolframu 
wiertło|różyczka 
wiertło|wiercić|nawiercić|mikromotor|pracować wiertłem 
wierzchnia warstwa zębiny 
wierzchołek anatomiczny 
wierzchołek anatomiczny 
wierzchołek anatomiczny korzenia 
wierzchołek korzenia 
wierzchołek korzenia językowego|wierzchołek korzenia po stronie językowej 
wierzchołek korzenia|szczyt korzenia 
wierzchołek radiologiczny 
wierzchołek w kształcie odwróconego lejka 
wierzchołek wypełniony MTA 
wierzchołek|otwór wierzchołkowy|wierzchołek korzenia zęba|wierzchołek korzenia 
wierzchołki 
wierzchołki korzeni 
wierzchołki korzeni siekaczy 
wierzchołkowa część kanału 
wierzchołkowa część kanału 



wierzchołkowa stożkowatość 
wierzchołkowa średnica kanału 
wierzchołkowe przesunięcie płata|wierzchołkowe przemieszczenie płata 
wierzchołkowe zdjęcie zgryzowe 
wierzchołkowo|przywierzchołkowo |dowierzchołkowo|w okolicy przyszczytowej|w kierunku wierzchołka korzenia|w stronę wierzchołka|w części przywierzchołkowej|apikalnie|w części wierzchołkowej kanału|w okolicy wierzchołkowej|w kierunku wierzchołkowym|w części wierzchołkowej|przy wierzchołku|od strony 
wierzchołka |w kierunku dowierzchołkowym|od strony wierzchołkowej|w okolicy wierzchołka 
wierzchołkowy 
wierzchołkowy nacisk|nacisk w stronę wierzchołka|ucisk pionowy|ciśnienie wywierane w kierunku wierzchołka|ucisk wywierany dowierzchołkowo|nacisk w kierunku wierzchołkowym 
wierzchołkowy odcinek korzenia|1/3 wierzchołkowej części kanału|jedna trzecia wierzchołkowej części korzenia 
wierzchołkowy punkt referencyjny 
wierzchołkowy punkt referencyjny|punkt zakończenia preparacji|długość robocza 
wierzchołkowy zasięg preparacji 
wierzchołkowy|dowierzchołkowy|dot. wierzchołka|w kierunku wierzchołka|przywierzchołkowy|w okolicy wierzchołka korzenia|przy wierzchołku|apikalnie|część wierzchołkowa 
większa utrata kości wyrostka zębodołowego 
większy połysk 
więzadło ozębnej|więzadło ozębnowe|więzadło przyzębne 
wikryl 
wiodący ząb 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna 
wizyta kontrolna|etap|seans 
wizyta stomatologiczna 
wizyta|etap 
wklęsła powierzchnia kirety 
wklęsłość 
wklęsłość korzenia w miejscu furkacji 
wklęsłość|nacięcie 
wklęsły 
wkład 
wkład 
wkład aluminiowy 
wkład Dentatus 
wkład docięty z dużego pilnika endodontycznego 
wkład gwintowany|post wkręcany 
wkład i korona protetyczna 
wkład kompozytowy|odbudowa zrębu materiałem kompozytowym|kompozyt|rekonstrukcja z kompozytu odbudowującego zrąb korony|zrąb odbudowany kompozytem  
wkład koronowo-korzeniowy 
wkład koronowo-korzeniowy 
wkład koronowo-korzeniowy i korona 
wkład koronowo-korzeniowy z włókna węglowego 
wkład metalowy|metalowy wkład koronowo-korzeniowy 
wkład Nayyara 
wkład papierowy 
wkład Radix Anker 
wkład stalowy 
wkład standardowy gwintowany 
wkład z włókna szklanego 
wkład z włókna węglowego 



wkład ze stałą odbudową|wkład koronowo-korzeniowy|post i zrąb koronowy 
wkładka dokanałowa|opatrunek dokanałowy 
wkładka dokanałowa|opatrunek wewnątrzkanałowy|opatrunek wewnątrz kanału  
wkładka zawierająca kortykosteroidy 
wkłady bezmetalowe 
wkłady bierne o ścianach równoległych 
wkłady bierne o ścianach zwężających się stożkowato 
wkłady ceramiczne|inlaye ceramiczne 
wkłady kompozytowe 
wkłady lane 
wkłady metalowe lane 
wkłady niemetalowe 
wkłady z włókien|wkłady z włókna szklanego|wkłady wzmacniane włóknem szklanym|wkłady z włókna 
wkłady z włókna szklanego|wkłady z włókna wzmocnionego kompozytem 
wkłady z włókna węglowego 
wkłucie 
wkłucie igły 
wkłucie|znieczulenie|iniekcja|wstrzyknięcie 
własności dezynfekujące 
własności dynamiczne 
własności optyczne 
własności zginania 
właściwe postępowanie pooperacyjne 
właściwe zbliżenie płata tkanek miękkich 
właściwie dopasowany ćwiek|właściwe dopasowanie ćwieka 
właściwie wykonany|poprawnie wykonany|odpowiedni|wystarczający |właściwy|określony|dostateczny 
właściwości antygenowe 
właściwości immunogenne 
właściwości lityczne w stosunku do tkanek 
właściwości łagodzenia bólu 
właściwości przylegające 
właściwości regeneracyjne 
właściwości rozpuszczania tkanek 
właściwości uszczelniające 
właściwości wybielające 
włosie szczoteczki|włókna szczotki 
włosie|włosie szczoteczki|włókna  
włókienka 
włókna 
włókna A 
włókna aferentne 
włókna aferentne 
włókna autonomiczne 
włókna bezbólowe 
włókna C|włókna typu C 
włókna czuciowe 
włókna czuciowe 
włókna czuciowe przyzębia 
włókna dziąsła|włókna dziąsłowe 
włókna elastyczne 
włókna grzbietowe|włókna więzadła okrężnego 
włókna kolagenowe 



włókna kolagenowe 
włókna końcowe wypustek osiowych 
włókna łącznotkankowe dziąsła i ozębnej 
włókna mielinowe 
włókna mięśniowe 
włókna nerwowe 
włókna nerwowe miazgi 
włókna nerwowe w zębinie 
włókna ozębnej 
włókna ozębnej 
włókna ozębnej i kość 
włókna ozębnej pozostałe w zębodole 
włókna proprioreceptywne 
włókna przywspółczulne 
włókna Sharpeya 
włókna szczoteczki zakończone płasko 
włókna szybko przewodzące 
włókna tkanki łącznej 
włókna współczulne 
włókniak 
włókniak kostniejący 
włókniak zębopochodny 
włókniakokostniwiak 
włókniakowatość dziąseł 
włóknienie 
włóknista struktura ziaren 
włókniste powiększenie guza szczęki 
włóknistokomórkowy 
włóknisty 
włóknisty 
włókno 
włókno nerwowe|nerw|unerwienie|włókno 
wnikać do 
wnikanie|inwazja 
wniknięcie 
woda destylowana 
woda destylowana|sterylna sól fizjologiczna 
woda do chłodzenia|chłodząca woda 
woda utleniona|nadtlenek wodoru 
wodny roztwór celulozy hydroksyetylowej 
wodny roztwór jodku potasu 
wodny roztwór metylocelulozy 
wodny żel 
wodny|rozpuszczalny w wodzie|wodny roztwór 
wodorotlenek glinu 
wodorotlenek miedzi 
wodorotlenek wapnia z dodatkiem środków antybakteryjnych 
wodorotlenek wapnia|cement wodorotlenkowo-wapniowy|preparat wodorotlenkowo-wapniowy 
wodorowęglan sodu|dwuwęglan sodu 
wodzian chloralu 
wolframian wapnia 
wolno postępująca próchnica 



wolno przewodzący 
wolnoobrotowa wiertarka 
wolnorodnikowa polimeryzacja addycyjna 
wolny od 
wolny od bakterii 
wolny od napięć 
wolny od pustych przestrzeni 
wolny wszczep dziąsłowy|wolny przeszczep dziąsła|wolny przeszczep dziąsłowy 
wolny|nieprzyczepiony 
wosk dentystyczny 
wosk dentystyczy|wosk użytkowy  
wosk do inlayów|wosk do wkładów 
wosk do płyt protez 
wosk do wycisków korygujących 
wosk kleisty 
wosk kostny 
wosk modelowy 
wosk obwodowy 
wosk odlewowy 
wosk pszczeli 
wosk pudełkowy 
woski dentystyczne 
woski do rejestracji zwarcia|woski przeznaczone do rejestracji zwarcia 
woski modelowe 
woski użytkowe|woski pomocnicze 
woski węglowodorowe 
woskowy 
woskowy dystans 
woskowy kęsek zwarciowy 
wpływ cytotoksyczny|efekt cytotoksyczny 
wpływ na miazgę zębów 
wpływ patogenny|patogeneza 
wpływ włókien nerwowych 
wprowadzenie protezy|wprowadzenie protezy na podłoże 
wprowadzenie|zakładanie|umieszczenie 
wprowadzić|włożyć|umieścić|końcówka|insert 
wprowadzić|wstrzyknąć|wydobyć 
wprowadzony|wszczepiony 
wpychany|wciśnięty 
wrastać w|wrosnąć w 
wrażliwość błony śluzowej 
wrażliwość opukowa 
wrażliwość podczas żucia 
wrażliwość pozabiegowa 
wrażliwość pozabiegowa 
wrażliwość zębiny 
wrażliwość|zwiększona wrażliwość|tkliwość |ból 
wrażliwy na ból 
wrażliwy na nacisk 
wrażliwy na nagryzanie|wrażliwy przy nagryzaniu 
wrażliwy na opukiwanie poziome 
wrażliwy|wrażliwy na dotyk|bolący|tkliwy|bolesny|czuły 



wręby na guzie szczęki 
wrodzenie 
wrodzona dysplazja śluzówkowo-nabłonkowa 
wrodzony brak zębów 
wrota 
wrota wyjścia 
wrzodziejąco-martwicze zapalenie przyzębia 
wskazania do leczenia chirurgicznego 
wskazania pozabiegowe dla pacjenta|zalecenia pooperacyjne dla pacjenta 
wskaźnik barwny 
wskaźnik higieny jamy ustnej OHI 
wskaźnik płytki 
wskaźnik PUWZ|wskaźnik intensywności próchnicy określający zapadalność na próchnicę 
wskaźnik retencji 
wskaźnik TRI (tooth restorability index) 
wskaźnik Volpe-Manholda 
wskaźniki powodzenia ponownych zabiegów chirurgicznych 
wspomagające elementy retencyjne 
wspomagające leczenie farmakologiczne 
wspomagające unaczynienie nadokostnowe 
wspomagana chirurgicznie erupcja 
wspomagana regeneracja tkanek|sterowana regeneracja tkanek 
wspomagane komputerowo projektowanie i wytwarzanie uzupełnień CAD-CAM 
współczynnik ekspansji 
współczynnik ekspansji i skurczu termicznego 
współczynnik elastyczności|moduł elastyczności 
współczynnik odbicia 
współczynnik penetracji 
współczynnik rozszerzalności termicznej|współczynnik ekspansji termicznej  
współczynnik ścieralności|współczynnik ścierania 
współistniejące choroby przyzębia|problemy natury periodontologicznej|problemy periodontologiczne 
współistniejący|jednoczesny 
współosiowa preparacja wsteczna 
współosiowe oświetlenie 
współosiowy 
współpracujący z lekarzem dentystą 
współwystępujące czynniki destrukcyjne 
wsteczne opracowanie i wypełnienie kanału 
wsteczne opracowanie kanału podczas zabiegu resekcji wierzchołka 
wsteczne ruchy 
wsteczne wypełnienie kanału 
wsteczne zapalenie miazgi 
wstecznie pracujące dłutko Rhodes 
wsteczny 
wstępna diagnoza|sugerowana diagnoza|prawdopodobne rozpoznanie 
wstępne nadanie kształtu kanałowi|poszerzenie kanału|wstępna preparacja 
wstępne opracowanie pasywną techniką step-back 
wstępne poszerzenie 
wstrząs 
wstrząs 
wstrząsanie|ucieranie|utarcie 
wsuwanie igły|włożenie igły 



wszczep 
wszczep kostny 
wszczepiona tkanka 
wtłaczanie ortodontyczne zęba|ortodontyczne wysunięcie zęba z zębodołu|ekstruzja ortodontyczna 
wtłaczanie włośniczek 
wtłoczenie pokarmu 
wtłoczony 
wtórna infekcja wewnątrzkorzeniowa 
wtórne zajęcie miazgi|wtórne zakażenie miazgi|wtórne zajęcie przyzębia 
wtórne zajęcie tkanek przyzębnych|wtórna zmiana periodontologiczna|wtórne zajęcie przyzębia 
wtórne zakażenie kanału|wtórna infekcja kanałowa 
wtórny cement korzeniowy|wtórny cement  
wtórny komórkowy mieszany cement włóknisty 
wtórny komórkowy wewnętrzny cement włóknisty 
wtórny|drugorzędowy 
wtórny|nawrotowy|nawracający 
wtręty 
wybarwianie płytki|uwidacznienie płytki 
wybarwianie ujść kanałów 
wybarwiony|przebarwiony 
wybicie|zwichnięcie całkowite  
wybielać 
wybielanie 
wybielanie gabinetowe|wybielanie w gabinecie 
wybielanie w gabinecie stomatologicznym 
wybielanie wewnętrzne 
wybielanie wewnętrzne metodą walking bleach 
wybielanie wewnętrzne zęba 
wybielanie żywych zębów 
wybielanie|wybielenie 
wybielany 
wybielenie|efekt rozjaśnienia 
wybiórczy 
wybity|całkowicie zwichnięty 
wybroczyny 
wybrzuszać się 
wybrzuszony korzeń|wypukłość korzeniowa 
wychylenie|wysunięcie zęba 
wyciąć|usunąć 
wyciąganie ortodontyczne 
wyciągi międzyszczękowe 
wyciek ropny|ropowica 
wyciek|opróżniać się 
wycięcie 
wycięcie chirurgiczne 
wycięcie wędzidełka 
wycinek|przekrój|obszary|przeciąć|ciąć|fragment |odciąć 
wycisk alginatowy szczęki 
wycisk alginatowy|wycisk z masy alginatowej  
wycisk bezzębnego wyrostka zębodołowego 
wycisk całego łuku zębowego 
wycisk łuku dolnego 



wycisk łuku górnego 
wycisk silikonowy 
wycisk żuchwy 
wyciski 
wyciski agarowe 
wyciski całego uzębionego łuku zębowego 
wyciski cyfrowe 
wyciski do protez 
wyciski elastomerowe 
wyciski pod korony i mosty 
wyciski polieterowe 
wyciski złożone 
wycofać|wyciągnąć 
wycofywać się 
wydatny 
wydezynfekowany|zdezynfekowany|odkażony 
wydłużanie 
wydłużanie korony klinicznej|wydłużenie korony|wydłużenie korony klinicznej 
wydłużenie korony klinicznej metodą zabiegu płatowego 
wydłużony 
wydłużony okres gojenia 
wydłużony|opóźniony|utrzymujący się|przedłużony  
wydobycie zęba 
wydrążanie|usunięcie 
wydrążone wiertło 
wydrzeć szwy 
wydzielanie 
wydzielanie śliny 
wydzielanie śliny 
wyeksploatowanie narzędzia|zmęczenie materiału|cykliczne zmęczenie materiału 
wygięcie igły 
wygięty 
wygląd „brukowania” 
wygląd dziąseł 
wygląd na zdjęciu radiologicznym|wygląd radiologiczny|obraz radiologiczny|widoczność na RTG 
wygładzać powierzchnię cementu korzeniowego 
wygładzać|opracować 
wygładzanie korzeni|kiretaż|wygładzanie powierzchni korzenia|gładzenie korzeni|root planing|polerowanie korzenia|polerowania korzeni 
wygładzić 
wygojenie przetoki 
wygojenie tkanek przyzębia 
wyjałowić|sterylizować  
wyjąć z masy osłaniającej|uwolnić z masy ogniotrwałej 
wyjściowy radiogram pozabiegowy|panorex 
wykałaczki 
wykazujący akantozę 
wykazujący groszkowanie 
wykazujący kawitację 
wykazujący parakeratozę 
wykazujący pierwotne pochodzenie endodontyczne 
wykazujący prawidłowe reakcje w testach na żywotność 
wykazujący retencję|retencyjny 



wykazujący ruchomość pionową 
wykazujący właściwości tiksotropowe|tiksotropowy |wykazujący własności tiksotropowe 
wykazujący zwiększoną ruchomość w zębodole 
wykazywać skurcz|ulegać skurczowi|kurczyć się 
wykonać 
wykonać cięcie ukośne wierzchołka korzenia 
wykonać kiretaż 
wykonać testy|zbadać 
wykonać wszczep|wszczep|materiał wszczepowy 
wykonać wycisk cyfrowy 
wykonać|zastosować 
wykonane pod różnymi kątami 
wykonanie 
wykonanie diagnostycznego modelu 
wykonanie korony z zakotwiczeniem w kanale 
wykonanie modelu woskowego 
wykonanie płata|sposób utworzenia płata|utworzenie płata 
wykonanie protezy 
wykonanie radiogramów wszystkich zębów|radiogramy wszystkich zębów 
wykonanie zabiegu profesjonalnego oczyszczania zębów|zabiegi profilaktyczne|profesjonalne oczyszczanie zębów 
wykonanie zdjęcia techniką SLOB 
wykonanie zrębu koronowego z chemoutwardzalnego materiału kompozytowego w sposób bezpośredni 
wykonany chirurgicznie 
wykonany metodą pośrednią 
wykonany model woskowy 
wykonany nadmiernie dostęp 
wykonany w sposób nakładkowy|odbudowany za pomocą onlay'a 
wykonany z polimerów 
wykonując ruchy zeskrobujące 
wykonywanie nacięcia 
wykonywanie osteotomii|osteotomia 
wykonywanie regularnych testów na żywotność miazgi 
wykonywanie|wykonanie  
wykończenie powierzchni 
wykryta klinicznie próchnica 
wykrywacz zębowy 
wylew krwawy w okolicy podjęzykowej 
wylewy krwawe 
wylewy krwotoczne|wylewy krwawe 
wyłączyć ząb ze zgryzu|dostosować ząb do zwarcia 
wyłuszczenie 
wyłuszczyć 
wymagania co do utrzymania właściwej higieny przez pacjenta 
wymagania związane z leczeniem odtwórczym 
wymiar 
wymiar 
wymiar językowo-policzkowy 
wymiar językowo-wargowy 
wymiar mezjodystalny korzenia 
wymiar przednio-tylny 
wymiar wierzchołkowo-koronowy 
wymiar|orientacja  



wymiar|szerokość  
wymiar|zasięg|rozmiar|obszar|odcinek|odległość  
wymienić 
wymuszone wysunięcie zęba 
wynaczyniony 
wynicowanie 
wynicowany zębiak 
wyniki badań klinicznych 
wyniosłości kości 
wyniosłość 
wyniosłość kłowa 
wyniosłość korzeniowa 
wyniosłość kostna|wyniosłość kości 
wyolbrzymiony|nadmierny|wyniosły  
wypaczenie 
wypadki podczas pracy z podchlorynem sodu 
wypadki, do których doszło podczas leczenia|powikłania podczas leczenia endodontycznego 
wypalać|napalać 
wypalanie ceramiki 
wypalenie|wypalanie 
wypalić 
wypalony 
wyparzanie 
wypełniacz 
wypełniacz drobnocząsteczkowy 
wypełniacz mikrofilowy 
wypełniacz szklany 
wypełniacze drobnocząsteczkowe 
wypełniacze ze stopniowaną wielkością cząsteczek|stopniowana wielkość cząsteczek wypełniacza 
wypełniać|odbudować|odtworzyć 
wypełnianie kanałów techniką Buchanana continuous wave 
wypełnianie ku dołowi 
wypełnianie ostateczne kanałów|zamknięcie|wypełnienie kanałów zęba|wypełnienie zęba|wypełnianie|obturacja 
wypełnianie pozostałej (koronowej) części kanału gutaperką 
wypełnianie tymczasowe kanałów|odpowiednie zabezpieczenie|wypełnienie czasowe|tymczasowa odbudowa|zabezpieczenie tymczasowe 
wypełnianie wsteczne MTA 
wypełnianie wsteczne|wypełnienie wsteczne 
wypełnić 
wypełnić się ziarniną 
wypełnić|szczelność|szczelina|uszczelnić|pokryć|połączenie|uszczelnienie 
wypełnić|wypełnić kanał|zamknąć|obturować 
wypełnienia amalgamatowe przy wierzchołkach korzeni 
wypełnienia kanałów z użyciem MTA 
wypełnienia klasy V|ubytki klasy V 
wypełnienia klinowe 
wypełnienia kompozytowe na bazie żywic|wypełnienia na bazie żywic|materiały kompozytowe|kompozyty|materiały złożone 
wypełnienia kompozytowe wykonane metodą bezpośrednią 
wypełnienia kompozytowe|materiały odtwórcze oparte na żywicach 
wypełnienia metalowe|metalowe uzupełnienia|uzupełnienia z metalu  
wypełnienia ostateczne 
wypełnienia przeznaczone na dłuższy czas 
wypełnienia szkłojonomerowe 



wypełnienia śródkoronowe w odcinku tylnym 
wypełnienia u dzieci 
wypełnienia w sąsiadujących zębach 
wypełnienia wsteczne 
wypełnienia z materiałów łączących 
wypełnienia z materiału złożonego 
wypełnienia z powierzchni mezjalnej lub dystalnej 
wypełnienia zębów tylnych|uzupełnienia w odcinku tylnym 
wypełnienie 
wypełnienie 
wypełnienie 
wypełnienie czasowe 
wypełnienie etapami 
wypełnienie gutaperkowe 
wypełnienie gutaperkowym obturatorem 
wypełnienie kanału 
wypełnienie kanału korzeniowego 
wypełnienie kanału korzeniowego 
wypełnienie kanału korzeniowego|leczenie kanałowe|wypełnianie kanałów korzeniowych|wypełnienie kanału|wypełnienie kanałów korzeniowych 
wypełnienie kanału|wypełnienie kanałowe 
wypełnienie kompomerowe 
wypełnienie kompozytowe 
wypełnienie kompozytowe wykonane w sposób bezpośredni 
wypełnienie na bazie żywicy metylowo-metakrylowej 
wypełnienie pastą rezorcynową 
wypełnienie przykrywające 
wypełnienie systemu kanałów 
wypełnienie tkanką kostną 
wypełnienie tymczasowe 
wypełnienie ubytku do uzyskania ostatecznych konturów 
wypełnienie ukształtowanego kanału 
wypełnienie wsteczne 
wypełnienie wsteczne 
wypełnienie wsteczne 
wypełnienie wsteczne amalgamatem 
wypełnienie wsteczne amalgamatem 
wypełnienie wsteczne amalgamatem 
wypełnienie wsteczne Super EBA 
wypełnienie wsteczne|wypełnienie wsteczne wierzchołka 
wypełnienie z amalgamatu|odbudowa amalgamatowa|wypełnienie amalgamatowe  
wypełnienie z pojedynczego ćwieka 
wypełnienie z użyciem pokrytych przenośników 
wypełnienie|odbudowa|ostateczne wypełnienie|korona|uzupełnienie protetyczne|rekonstrukcja |ubytek 
wypełniony częściowo fragmentem ćwieka srebrnego 
wypełniony gutaperką 
wypełniony gutaperką metodą kondensacji bocznej|wypełniony metodą kondensacji bocznej 
wypełniony materiałem kompozytowym po uprzednim wytrawieniu i zastosowaniu systemu łączącego 
wypełniony metodą kondensacji bocznej 
wypełniony metodą kondensacji pionowej gutaperki na ciepło 
wypełniony metodą pionowej kondensacji gutaperki 
wypełniony wstecznie 
wypełniony z pewnym nadmiarem 



wypełniony|leczony kanałowo |po leczeniu kanałowym 
wypełniony|odbudowany |z wypełnieniem 
wypełniony|z wypełniaczami 
wypiaskowany 
wypieranie odontoblastów|przemieszczanie się odontoblastów 
wypłukać 
wypłukanie cementu 
wypłukany 
wypłukiwany 
wypływać|wydostać się z kanału 
wypolerować|opracować|wykończyć 
wypolerować|wygładzić|ugniatać|upchać 
wypolerowanie powierzchni diamentem o ultradrobnym nasypie 
wypolerowany 
wypreparować|zarys|kształt|budowa|konstrukcja|rodzaj|zaprojektować 
wypreparowanie nieodpowiedniego dostępu 
wypukłości 
wypukłości korzeni|wyniosłości korzeni  
wypukłość 
wypukły 
wypukły 
wypukły|zaokrąglony 
wypustki 
wypustki bony śluzowej 
wypustki cytoplazmy 
wypustki komórki 
wypustki odontoblastów 
wypustki odontoblastów|wypustki odontoblastyczne 
wypustki osiowe komórek nerwowych|aksony nerwowe|aksony włókien nerwowych 
wypustki żywicy 
wyraźnie uwidoczniony 
wyraźny 
wyraźny|dobrze zaznaczony|dobrze ograniczony 
wyraźny|rozbudowany|duży|wydatny|rozwinięty|wystający 
wyrosła skóry 
wyrostek dziobiasty 
wyrostek jarzmowy 
wyrostek jarzmowy 
wyrostek kłykciowy 
wyrostek zębodołowy 
wyrostek zębodołowy po usunięciu zęba|miejsce po ekstrakcji|zębodół po usuniętym zębie|zębodół ekstrakcyjny|zębodół poekstrakcyjny 
wyrostki kłykciowe żuchwy 
wyrośle kostne w jamie szpikowej|kostniak 
wyrównać 
wyrównawcza ekstrakcja 
wyrównawcze przesunięcie odłamów 
wyrznąć się|ulec wyrżnięciu 
wyrzynający się 
wyrżnięcie się|erupcja|wyrzynanie  
wyrżnięty 
wysepka 
wysepki nabłonkowe Malasseza|pozostałości komórek nabłonkowych Malasseza 



wysięk 
wysięk 
wysięk ropny 
wysięk ropny 
wysięk ropny 
wysięk surowiczy 
wysięk surowiczy 
wysięk z przetoki 
wysięk zapalny 
wysięk|przenikanie|znieczulenie nasiękowe|podanie anastetyku|infiltracja|nasączenie |infiltracja tkanek|iniekcja 
wyskrobać 
wysoce abrazyjny 
wysoka nieprzepuszczalność dla promieniowania rtg 
wysokie rogi komory 
wysokomiedziowy 
wysokoprzepływowe zmiany 
wysokość 
wysokość brzegu siecznego 
wysokość dziąsła 
wysokość komory 
wysokość korony klinicznej 
wysokość kości wyrostka zębodołowego 
wysokość wyrostka zębodołowego 
wysokość zwarcia|wymiar pionowy 
wysokość, na której poprowadzono cięcie 
wysokotemperaturowe urządzenie Obtura 
wysokotopliwy 
wysokozmineralizowany 
wyspecjalizowane narzędzia 
wysterylizowany|autoklawowany 
występ w kości 
występujący na przemian ruch ćwierćobrotowy pilnika 
występujący po leczeniu 
wysunięty 
wysunięty|przepchnięty 
wysuszający 
wysuszenie|przesuszenie|wysuszanie|suchość 
wysuszyć 
wysuwanie się korzenia|ekstruzja korzenia 
wysypka w okolicy zausznej 
wysztancowane owrzodzenia 
wysztancowany|beczkowaty  
wyścielać 
wyścielony nabłonkiem 
wyściółka|podkład 
wytrawiacz 
wytrawiacz 
wytrawiać 
wytrawianie 
wytrawienie szkliwa 
wytrawiony 
wytrawiony kwasem 



wytrawiony|wytrawiony przez kwas  
wytrącony 
wytrzymałość 
wytrzymałość kohezyjna 
wytrzymałość korzenia|sztywność korzenia 
wytrzymałość na nagryzanie 
wytrzymałość na pękanie|wytrzymałość na ścinanie 
wytrzymałość na pociąganie|wytrzymałość na rozerwanie |odporność na rozerwanie 
wytrzymałość na rozciąganie|wytrzymałość na rozerwanie 
wytrzymałość na uderzenie 
wytrzymałość na zgniatanie|wytrzymałość na ściskanie|odporność na ściskanie 
wytrzymałość na złamanie|odporność na złamanie 
wytrzymałość poprzeczna 
wytrzymałość rdzenia 
wytrzymałość tkanek przy wierzchołku|opór wierzchołkowy 
wytrzymałość zgięciowa|wytrzymałość na zgięcie|wytrzymałość na zginanie 
wytrzymałość zmęczeniowa 
wytrzymałość|odporność 
wytrzymały|trwały 
wytwarzać 
wytwarzać|wywołać|powodować|utworzyć 
wytwarzanie protez|wykonywanie protez|wykonanie protezy 
wytworzenie "apical stop" 
wytworzenie bariery w okolicy wierzchołka 
wytworzenie fałszywego światła kanału 
wytworzenie stopnia|uformowanie w kanale schodka|uformowanie występu|stworzenie stopni w kanale|utworzenie stopnia 
wytworzyć stopień przy wierzchołku 
wywarcie nadmiernego nacisku podczas kondensacji 
wyważony 
wyważyć 
wywiad dotyczący bólu 
wywiad ogólnomedyczny|wywiad ogólnolekarski|wywiad medyczny 
wywiad stomatologiczny|wywiad dotyczący leczenia stomatologicznego 
wywinięty 
wywołać 
wywołać|powodować 
wywołać|prowokować 
wywoływać objawy bólowe 
wywoływać|wpływać na|powodować|wzbudzać 
wywoływanie 
wywoływany 
wyznaczenie 
wyżłobiony do gładkiego 
wzajemne kontakty okluzyjne|relacja zwarciowa 
wzajemne oddziaływania nabłonkowo-mezenchymalne|oddziaływania mezenchymalno-nabłonkowe 
wzajemne oddziaływanie tkanek miazgi i przyzębia 
wzajemne połączenia między kanałami 
wzajemne relacje zębów i dziąseł 
wzajemne ustawienie szczęk 
wzbogacony 
wzbudzać 
wzdłuż długiej osi 



wzdłuż|podłużnie  
względna analgezja 
względne beztlenowce 
wzgórze 
wziernik ze światłowodem 
wzmacniający wypełniacz 
wzmagać|ułatwiać|zwiększyć 
wzmocnienie 
wzmocnienie guzków 
wzmocnienie włóknami 
wzmocniony 
wzmocniony kwasem etoksybenzoesowym i tlenkiem glinu 
wzmocniony polimerem 
wzmocniony włóknami 
wzmożony|wzrost|wzrastający|zwiększony 
wzornik woskowy|model woskowy 
wzornik|model|model woskowy 
wzrastanie|wzrost |rozrost|wzrost ku dołowi |wrastanie  
wzrost bakterii|wzrost liczby bakterii 
wzrost guza 
wzrost korzenia 
wzrost kryształu 
wzrost nabłonka brzeżnego 
wzrost płytki 
wzrost wyrostka zębodołowego 
wzrost|rozrost  
wzrost|rozszerzenie|rozprzestrzenianie się|rozległość|odcinek |ekstensja|zasięg  
wzrost|uniesienie|odwarstwienie|podważanie|wyważanie 
wzrost|wypchany|podważony|wysadzony|uniesiony|odwarstwiony 
wżery w lutowiu 
z bardzo mocno zniszczoną koroną|który uległ znacznemu starciu 
z bezzębiem 
z częściowymi brakami uzębienia 
z dopiero co zakończonym rozwojem 
z dużą liczbą wiązań krzyżowych|wysoce usieciowany 
z fobią 
z grudkami|ziarnisty 
z krótkimi korzeniami 
z martwą miazgą|martwy|bezmiazgowy|pozbawiony żywej miazgi|nie reagujący na testy jak ząb żywy |bez miazgi  
z mezjalną angulacją 
z miękkim włosiem 
z nadmierną krzywizną kanałów korzeniowych 
z nasypem diamentowym 
z nieobciążonym wywiadem medycznym|bez innych obciążeń medycznych 
z niezakażonymi kanałami 
z niezakończonym rozwojem wierzchołka|z niezakończonym rozwojem korzenia 
z obnażoną miazgą 
z obrzękiem|obrzękowy|obrzęknięty 
z próchnicą|wykazujący próchnicę|objęty próchnicą 
z rozległymi wypełnieniami 
z rozległymi wypełnieniami|z dużymi wypełnieniami  
z rozpoznaniem wstrząśnienia 



z tępym końcem|o tempym końcu 
z tyłu za|do tyłu od 
z ubytkiem erozyjnym w okolicy przyszyjkowej 
z umiarkowanym ryzykiem próchnicy 
z użyciem narzędzi ultradźwiękowych 
z użyciem wkładu koronowo-korzeniowego 
z wiązaniami krzyżowymi|zawierający wiązania krzyżowe|połączony wiązaniami krzyżowymi 
z wysokim ryzykiem próchnicy 
z zakończonym rozwojem korzenia 
zaaplikować|rozpylać 
zaawansowana utrata tkanek podporowych 
zaawansowanie próchnicy|zasięg próchnicy|rozległość ubytku próchnicowego 
zaawansowany|rozwinięty  
zabarwienie błękitem metylenowym 
zabezpieczony|pokryty 
zabezpieczyć 
zabezpieczyć|reparacja|procesy naprawcze|naprawa|regeneracja|pokrycie|pokryć|odbudowa |zaopatrzenie 
zabieg chirurgicznego usunięcia trzeciego zęba trzonowego w szczęce|zabiegi chirurgiczne obejmujące trzecie trzonowce szczęki 
zabieg chirurgicznego usunięcia trzeciego zęba trzonowego|zabiegi chirurgicznego usuwania trzecich trzonowców  
zabieg chirurgicznego usunięcia zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego żuchwy położonego mezjalnokątowo 
zabieg chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej  
zabieg chirurgiczny na wierzchołku korzenia 
zabieg chirurgiczny stomatologiczny|chirurgia stomatologiczna|zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej|zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej 
zabieg chirurgiczny szczękowo-twarzowy|chirurgia szczękowo-twarzowa 
zabieg chirurgiczny wydłużenia korony klinicznej 
zabieg chirurgiczny|leczenie chirurgiczne|chirurgiczna metoda leczenia 
zabieg chirurgiczny|procedura chirurgiczna 
zabieg chirurgiczny|procedura chirurgiczna 
zabieg endodontyczny 
zabieg gingiwektomii 
zabieg leczniczy|zabieg 
zabieg mikrochirurgiczny wierzchołka korzenia|mikrochirurgiczne zabiegi okołowierzchołkowe|mikrochirurgia wierzchołkowa 
zabieg odtwórczy|opracowywanie tkanek|opracowywanie zęba 
zabieg ortognatyczny|zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej|operacja ortognatyczna|chirurgia ortognatyczna 
zabieg profesjonalnego oczyszczania zębów 
zabieg pulpotomii 
zabieg pulpotomii 
zabieg sterowanej regeneracji tkanek lub kości 
zabieg wyjaławiania kanału 
zabiegi chirurgiczne dotyczące tylnych zębów 
zabiegi chirurgiczne na wierzchołku korzenia|chirurgia okołowierzchołkowa|chirurgia tkanek okołowierzchołkowych|zabiegi chirurgiczne w obszarze okołowierzchołkowym|zabiegi okołokorzeniowe|zabieg chirurgiczny w okolicy okołowierzchołkowej |okołokorzeniowe zabiegi chirurgiczne|chirurgia okołokorzeniowa 
zabiegi chirurgiczne w obrębie tylnego odcinka żuchwy 
zabiegi chirurgiczne w obrębie żuchwy|zabiegi w żuchwie 
zabiegi chirurgiczne w obszarze podniebiennym 
zabiegi chirurgiczne w odcinku przednim|chirurgia przedniego odcinka 
zabiegi chirurgiczne w szczęce|zabiegi chirurgiczne w obrębie szczęki 
zabiegi chirurgii okołowierzchołkowej 
zabiegi na tkankach miękkich 
zabiegi na zębach przedtrzonowych 
zabiegi periodontologiczne|chirurgia periodontologiczna|zabiegi chirurgiczne wykonywane na przyzębiu|zabieg periodontologiczny|zabiegi chirurgiczne na przyzębiu|periodontologiczne zabiegi chirurgiczne 
zabiegi płatowe|operacje płatowe 
zabiegi profilaktyczne 



zabiegi w obrębie kości 
zabiegi w obrębie wierzchołka korzenia 
zabiegi w obszarze zębów tylnych|zabiegi dotyczące odcinka tylnego 
zabiegi wszczepowe dziąsła 
zabiegi wydłużenia koron klinicznych|procedury wydłużenia korony klinicznej zęba  
zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej 
zabiegi z zakresu chirurgii przedprotetycznej 
zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej|chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa 
zablokowanie nerwów|blokada|zablokowanie|znieczulenie|spowodować zablokowanie|znieczulenie przewodowe 
zablokowanie światła kanału 
zablokowanie światła kanału|zablokowanie kanału 
zablokowanie wierzchołka 
zablokowanie|niedrożność |przeszkoda 
zablokowany 
zablokowany odcinek kanału 
zaburzać|kolidować z 
zaburzenia czucia 
zaburzenia mowy 
zaburzenia okluzyjne 
zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego 
zaburzenia w krążeniu 
zaburzenia ze strony stawów skroniowo-żuchwowych 
zaburzenia zgryzu 
zaburzenie 
zaburzenie czucia|parestezja 
zaburzenie połykania 
zaburzenie układowe|schorzenie ogólnoustrojowe 
zaburzone kontakty okluzyjne 
zaburzony 
zacementowana korona metalowa licowana porcelaną|korona porcelanowo-metalowa 
zacementowany|łączący się adhezyjnie |przymocowany|połączony adhezyjnie|przyklejony|związany adhezyjnie 
zachować 
zachować swoją żywotność 
zachować wilgotność miazgi 
zachowanie miazgi 
zachowanie tkanek zęba 
zachowanie tkanek zęba 
zachowanie zdrowych tkanek zęba 
zachowanie|utrzymanie 
zachowanie|utrzymanie|przetrwanie 
zachowawcze leczenie endodontyczne 
zachowawczo 
zachowawczy 
zachowawczy plan leczenia|plan leczenia zachowawczego|plan odbudowy 
zachowawczy|rekonstrukcyjny|materiał|materiał odtwórczy 
zachowujący stabilność wymiarów 
zachwiany|w stanie przejściowym|upośledzony|zniszczony|zaburzony|uszkodzony|utrudniony  
zachyłki 
zacienienie 
zacisk|docisk|klamra 
zaciskanie zębów 
zaczep lokalizatorowy 



zaczep w postaci „jaskółczego ogona" 
zaczepić|usunąć 
zaczerwienienie 
zaczopowanie kapilar 
zadowalający pod względem estetycznym 
zagęszczać się|kondensować|upychać 
zagęszczające zapalenie kości 
zagęszczające zapalenie przyzębia 
zagęszczenie skrętu 
zagęszczony włóknami kolagenowymi 
zagiąć się 
zagiąć się 
zagięta kireta kostna 
zagięte kleszczyki mosquito 
zagięty|zakrzywiony 
zagłębienia 
zagłębienie|dołek 
zagłębiona płytka do amalgamatu 
zagłówek 
zagryzać 
zahamowanie obwodowego rzutu neurotransmiterów 
zainfekować 
zaizolować 
zajęcie furkacji pierwszego stopnia 
zajęcie furkacji trzeciego stopnia 
zajęcie furkacji|zajęcie okolicy furkacji |zmiany w obrębie furkacji  
zajęcie miazgi|zmiany w miazdze 
zajęcie okolicy furkacji|ubytki w obrębie furkacji |defekty w furkacji 
zakażenia poza jama ustną 
zakażenia w endodoncji|infekcje toczące się w kanałach|infekcje endodontyczne|zakażania spotykane w endodoncji|zakażenia kanałów 
zakażenia w obrębie twarzoczaszki 
zakażenia zębopochodne obejmujące mięśnie żwaczowe 
zakażenia zębów i kości wyrostka zębodołowego|zakażenia zębopochodne 
zakażenie 
zakażenie 
zakażenie bakteryjne|obecność bakterii|kontaminacja 
zakażenie endodontyczne 
zakażenie głębokich przestrzeni powięziowych 
zakażenie kanału korzeniowego|infekcja kanału korzeniowego |infekcja w kanale 
zakażenie krzyżowe 
zakażenie przestrzeni twarzowych 
zakażenie przyzębia|infekcja przyzębia |infekcja periodontalna 
zakażenie w obrębie dołu nadkłowego 
zakażenie zewnątrzkorzeniowe|infekcja zewnątrzkorzeniowa 
zakażenie zębopochodne 
zakażenie zębowe 
zakażony|zainfekowany 
zakażony|zainfekowany 
zakleszczenie 
zaklinować się|zablokować się 
zaklinowanie zęba w kości 
zaklinowanie|zaklinowanie zębu|zatrzymanie 



zaklinowanie|zwężenie naczyń 
zaklinowany 
zaklinowany 
zaklinowany w kości 
zakończenia nerwowe 
zakończenia neuronalne 
zakończenia włókien nerwowych 
zakończenie kanału korzeniowego 
zakończenie tętnicze 
zakończenie żylne 
zakończenie|powierzchnia nośna|główka 
zakończenie|wygładzenie |wykańczanie 
zakończone kulką upychadło do amalgamatu|okrągłe upychadło|mikroupychadło kulkowe|upychadło kulkowe 
zakończony ostrym wierzchołkiem|szpiczasto zakończony|zaznaczony|wyraźny|ostro zakończony 
zakończyć się|kończyć się 
zakotwiczenie mikromechaniczne 
zakotwiczenie|zakotwiczony 
zakotwiczony 
zakotwiczony 
zakres resekcji wierzchołka korzenia 
zakres topienia|zakres temperatury topienia 
zakres uśmiechu 
zakrzep zatoki jamistej 
zakrzywianie się narzędzi w obrębie krzywizny kanału 
zakrzywienia kanałów 
zakrzywienia kanału 
zakrzywienie bagnetowate 
zakrzywienie korzeni 
zakrzywienie ostrza 
zakrzywienie przy wierzchołku|krzywizna w okolicy wierzchołka korzenia|krzywizna w okolicy wierzchołka 
zakrzywienie|krzywizna korzenia|krzywizna kanału|zakrzywienie korzenia|krzywizna 
zakrzywienie|zakrzywiać się|ulegać zakrzywieniu|krzywizna 
zakrzywione nożyczki 
zakrzywione nożyczki do przecinania ścięgien 
zakrzywiony 
zakrzywiony dystalnie w części wierzchołkowej 
zakrzywiony zgłębnik 
zaktywowany 
zakwaszony 
zakwaszony 
zakwaszony fluorek sodu w żelu 
zakwaszony fluorofosforan 
zalać masą osłaniającą|zatopić w masie osłaniającej 
zalegająca krew 
zaleganie resztek pokarmowych|zaleganie jedzenia  
zależność|wzajemny stosunek|relacja|stosunek 
założenie koferdamu 
założenie koferdamu|zakładanie koferdamu 
założenie korony|odbudowa przy użyciu korony protetycznej 
założenie szwów 
założenie szwów 
założenie szwów|zakładanie szwów|szycie|szycie chirurgiczne 



założenie środka uspokajającego na miazgę|aplikacja środka uspokajającego na miazgę 
założenie wkładki z wodorotlenku wapnia 
założenie|umieszczenie|wypełnienie|ukłucie|wkłucie|deponowanie|wprowadzenie |zakładanie |położenie 
założyć szynę|szyna|zszynować|unieruchomienie|unieruchomić za pomocą szyny 
założyć|umieścić|wszczepić|poprowadzić 
zamek ortodontyczny|zamek 
zamierzona replantacja|metoda wewnętrznej reimplantacji|replantacja|celowa replantacja 
zamknąć światło|wypełnić 
zamknięcie korzenia 
zamknięcie ortodontyczne 
zamknięcie otworu wierzchołkowego 
zamknięcie płata kopertowego po ekstrakcji chirurgicznej 
zamknięcie płata|zamknięcie płatem 
zamknięcie płatem kopertowym 
zamknięcie pola operacyjnego|zamknięcie rany operacyjnej płatem 
zamknięcie rany 
zamknięcie rany pooperacyjnej|zamknięcie rany chirurgicznej 
zamknięcie rany|zamknięcie|zamknięcie rany operacyjnej 
zamknięcie ubytku 
zamknięcie wierzchołka korzenia|zamykanie wierzchołka korzenia|zamykanie otworu wierzchołka korzenia|apeksyfikacja 
zamknięcie wierzchołka|zamknięcie otworu wierzchołkowego 
zamknięcie wierzchołkowe 
zamknięcie|zwarcie|zgryz|okluzja|warunki zgryzowe|kontakty zwarciowe |obliteracja 
zamknięty 
zamknięty 
zamknięty 
zamknięty 
zamknięty 
zamknięty otwór wierzchołkowy 
zamknięty|zatrzymany 
zamontować 
zamrażanie sprayem|technika zamrażania|spray chłodzący 
zamykać|obliterować|okludować 
zamykający się wierzchołek zęba 
zamykanie tkanek miękkich 
zanieczyszczenia 
zanieczyszczenia pokarmowe 
zanieczyszczenie pola zabiegowego śliną 
zanik|recesja 
zanikać|ulec dezintegracji 
zanikać|ustąpić 
zanikający 
zanurzenie 
zaokrąglone powierzchnie tnące 
zaopatrywać|odprowadzać |dren|sączek|ulec ewakuacji|odbarczyć|opróżniać się|drenować 
zaopatrzenie modelu woskowego w kanały odlewnicze 
zaopatrzenie zęba opatrunkiem 
zaopatrzony koroną tymczasową 
zaostrzenie 
zaostrzenie stanu klinicznego|zaostrzenie objawów|zaognienie tkanek|reaktywacja ogniska chorobowego|zaostrzenia 
zaostrzony 
zapalenia tkanek okołowierzchołkowych 



zapalenie autoimmunologiczne gruczołu ślinowego przyusznego 
zapalenie błony naczyniowej oka 
zapalenie błony wewnętrznej naczyń 
zapalenie dziąseł indukowane płytką 
zapalenie dziąseł podczas ciąży 
zapalenie dziąseł z obecnością komórek plazmatycznych 
zapalenie dziąseł z przyczyn nienaturalnych 
zapalenie dziąsła brzeżnego  
zapalenie dziąsła|gingivitis|zapalenie dziąseł 
zapalenie dziąsła|zapalenie dziąseł |stan zapalny dziąsła 
zapalenie gardła 
zapalenie gruczołów ślinowych 
zapalenie jamy ustnej 
zapalenie jamy ustnej i dziąseł 
zapalenie języka 
zapalenie języka romboidalne środkowe 
zapalenie kątowe|zapalenie kątowe warg 
zapalenie miazgi 
zapalenie miazgi urazowe 
zapalenie miazgowo-ozębnowe 
zapalenie nerwu trójdzielnego 
zapalenie neurogenne 
zapalenie obstrukcyjne ślinianki 
zapalenie okołowierzchołkowe|przywierzchołkowe zapalenie tkanek|zmiany zapalne okołoszczytowe|zapalenie tkanek okołowierzchołkowych 
zapalenie przyzębia brzeżnego 
zapalenie przyzębia wierzchołkowego|zapalenie tkanek okołowierzchołkowych|zapalenie przyzębia okołowierzchołkowego 
zapalenie przyzębia związane z obecnością płytki nazębnej 
zapalenie rozrostowe miazgi|zapalenie miazgi przerostowe 
zapalenie surowicze miazgi 
zapalenie szpiku|zapalenie szpiku kostnego  
zapalenie tkanek okołooczodołowych 
zapalenie tkanek okołowierzchołkowych|zapalenie przyzębia|stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych 
zapalenie tkanek przyzębia|zapalenie przyzębia|stan zapalny przyzębia 
zapalenie wewnątrz kanału|infekcja tocząca się wewnątrz kanału |infekcja tocząca się wewnątrz korzenia|infekcja wewnątrzkanałowa|zakażenie wewnątrzkorzeniowe 
zapalenie zatok 
zapalenie zębodołu 
zapalenie|stan zapalny 
zapalna degeneracja 
zapalna resorpcja zewnętrzna korzenia 
zapalny 
zapalny|w stanie zapalnym|zmieniony zapalnie|zakażony|zainfekowany|objęty stanem zapalnym  
zapaść|zapadnięcie|zapaść się 
zapewnić poślizg 
zapewnienie centrycznych kontaktów z zębami przeciwstawnymi 
zapewnienie hemostazy w krypcie kostnej 
zapływanie|zapłynąć|płynięcie |ulegać płynięciu|zapływać|wydzielanie  
zapobieganie infekcji 
zapobiegawcze materiały dentystyczne|prewencyjne materiały dentystyczne 
zapoczątkowanie 
zaprojektowanie płata|kształ płata|płat|ukształtowanie płata|typ płata|rodzaj płata 
zarabiać szpatułką 
zarabianie próżniowe 



zarobiony 
zarośnięcie widoczne na zdjęciu RTG 
zarys dostępu 
zarys idealnej preparacji wstecznej 
zarys korzenia 
zarys ubytku 
zarys zresekowanego korzenia 
zarys|nadanie zarysu|kształt zarysu 
zarysowania 
zarysowanie 
zarysy korzeni 
zasada prostolinijnego dostępu korzeniowego 
zasadowe nadborany 
zasadowe podchloryny 
zasadowy węglan bizmutu 
zasady postępowania w wypadku zalęknionego pacjenta 
zasady wypełniania kanałów korzeniowych 
zasięg komory miazgi 
zasięg utraty kości wyrostka zębodołowego 
zasięg wypełnienia 
zasięg|stopień zaawansowania|rozległość|zakres  
zasłonięty 
zassanie odontoblastów 
zastojowy 
zastosować metodę step back 
zastosować|działać|nałożyć 
zastosowanie gutaperki 
zastosowanie kwasu i pumeksu 
zastosowanie lasera chirurgicznego 
zastosowanie leczenia ortodontycznego 
zastosowanie licówek 
zastosowanie licówek|licujący 
zastosowanie środka znieczulającego z zawartością związków obkurczających naczynia 
zastosowanie wkładów koronowo-korzeniowych|wkłady koronowo-korzeniowe 
zastosowanie|założenie|aplikacja|stosowanie|wprowadzenie|zakładanie |naniesienie 
zastój 
zastój krwi 
zastój krwi|zastój w naczyniach 
zastój w żołądku 
zasycanie|aspiracja 
zatkany|zatykany|zablokowany 
zatoka obecna od strony policzkowej|przetoka umiejscowiona policzkowo 
zatoka szczękowa 
zatoka szczękowa 
zatoka|przetoka 
zatoki czołowe 
zatoki resorpcyjne 
zatokowa kireta 
zatopienie w masie osłaniającej|zatapianie w masie osłaniającej 
zatopiony|zatopiony w masie osłaniającej 
zatrzonowcowy 
zatrzymane trzecie zęby trzonowe w szczęce 



zatrzymane trzecie zęby trzonowe w żuchwie 
zatrzymane zęby 
zatrzymane zęby w szczęce 
zatrzymany ząb w żuchwie 
zatrzymany|zaklinowany 
zatrzymywanie pokarmu 
zatyczka z gutaperki|wierzchołkowa część 
zawał 
zawartość fazy krystalicznej 
zawartość naczyniowa 
zawartość substancji mineralnej w kości 
zawartość wypełniacza 
zawartość wysoce szlachetnych metali 
zawartość ziarnistości 
zawiązek 
zawiązek zęba 
zawiązek zęba stałego 
zawiązek zęba stałego 
zawiązek zęba stałego 
zawiązek zęba stałego 
zawiązki zębów 
zawierający dużą ilość wypełniacza 
zawierający plastyfikatory 
zawiesina 
zawiesina ceramiki 
zawiesina organicznego estru cyny 
zawiesina wodna 
zawiesina wyścielająca ubytek 
zawiesiny i pasty abrazyjne 
zawieszeniowy 
ząb 
ząb częściowo zatrzymany w kości|częściowo zatrzymany ząb 
ząb dodatkowy 
ząb dolny pierwszy trzonowy 
ząb filarowy 
ząb homologiczny 
ząb o korzeniach w kształcie litery "C" 
ząb o niestandardowym kształcie 
ząb po replantacji 
ząb po repozycji 
ząb podwójny 
ząb przedni w szczęce 
ząb przedtrzonowy Leonga 
ząb przedtrzonowy stały 
ząb przedtrzonowy żuchwy 
ząb przedtrzonowy|przedtrzonowiec 
ząb przedtrzonowy|przedtrzonowiec|dot. przedtrzonowców 
ząb przemieszczony w głąb wyrostka 
ząb przyczynowy 
ząb przyczynowy 
ząb przyczynowy 
ząb sieczny boczny stały 



ząb sieczny boczny szczęki 
ząb sieczny mleczny 
ząb sieczny przyśrodkowy lewy szczęki|lewy centralny ząb sieczny szczęki|lewy centralny siekacz szczęki |przyśrodkowy lewy siekacz szczęki |lewy górny przyśrodkowy ząb sieczny 
ząb sieczny przyśrodkowy stały 
ząb stały 
ząb trzonowy szczęki 
ząb trzonowy żuchwy 
ząb typu taurodontycznego 
ząb w stanie ropnym|ropień zębopochodny 
ząb w zębie 
ząb wgłobiony|zębiak wgłobiony 
ząb wynicowany|zębiak wynicowany 
ząb z ankylozą|ząb, który uległ ankylozie 
ząb z nieodwracalnym zapaleniem miazgi 
ząb z obliteracją kanału znacznego stopnia 
ząb z pęknięciem przebiegającym w kierunku przedsionkowo-językowym 
ząb ze złamaniem korzenia 
ząb ze złamaniem pionowym|pionowe złamanie zęba 
ząb ze zmianami periodontologicznymi 
ząb, którego leczenie endodontyczne zakończyło się niepowodzeniem 
ząb, który można odbudować 
ząb, który pochylił się do luki po ekstrakcji 
ząb, który uległ urazowi 
ząb, na którym przeprowadzono zabieg hemisekcji|ząb poddany zabiegowi hemisekcji|ząb poddany hemisekcji 
ząbkowanie 
zbiegać się|być zbieżnym 
zbierać się 
zbieranie się 
zbieżna preparacja 
zbieżna preparacja kanału 
zbieżny 
zbijak do koron 
zbiorczy 
zbite opiłki zębiny 
zbity 
zbity|skondensowany 
zblednięcie dziąsła 
zbliżenie 
zbliżenie płata 
zbliżenie|ponowne zbliżenie brzegów |ponowne zbliżenie rany 
zbliżyć 
zblokowane korony 
zblokowany filar 
zbyt duża preparacja|zbyt ekstensywna preparacja|przejście narzędzia poza otwór wierzchołkowy  
zbyt duże opracowanie 
zbyt duże poszerzenie kanału|nadmierne poszerzenie kanału 
zbyt duży wkład 
zbyt ekstensywnie wykonany dostęp 
zbyt intensywne wybielanie zęba 
zbyt krótkie ucieranie 
zbyt mocno poszerzony narzędziami endodontycznymi 
zbyt szerokie opracowanie ubytku 



zdemineralizowany 
zdewitalizowany 
zdjąć koronę przez "opukanie" 
zdjęcia okołowierzchołkowe|zdjęcia w projekcji wierzchołkowej 
zdjęcia radiologiczne wykonane podczas czynności stomatologicznych|zdjęcia radiologiczne wykonane podczas leczenia 
zdjęcia radiologiczne|radiografia 
zdjęcia rentgenowskie wykonywane w warunkach klinicznych 
zdjęcia RTG podczas leczenia 
zdjęcia w odwróconej projekcji wg Towne'a 
zdjęcia wykonane po ostatecznym wypełnieniu kanałów 
zdjęcia wykonywane podczas leczenia 
zdjęcia wykonywane techniką kąta prostego 
zdjęcie (radiologiczne) po wykonanym zabiegu 
zdjęcie cefalometryczne 
zdjęcie mikroskopowe|obraz mikroskopowy  
zdjęcie panoramiczne 
zdjęcie panoramiczne 
zdjęcie panoramiczne|zdjęcie pantomograficzne|panoramiczne zdjęcie RTG  
zdjęcie porównawcze|zdjęcie kontrolne 
zdjęcie półosiowe kąt 30° 
zdjęcie przednio-tylne żuchwy 
zdjęcie radiologiczne wykonane po zabiegu|pooperacyjne zdjęcie rentgenowskie|zdjęcie po leczeniu 
zdjęcie radiologiczne wykonane przed leczeniem|wstępne zdjęcie rentgenowskie|przedoperacyjne zdjęcie rentgenowskie|zdjęcie rentgenowskie wykonane przed zabiegiem |zdjęcie przedzabiegowe|zdjęcie rentgenowskie przedzabiegowe|zdjęcie przed leczeniem|radiogram przedzabiegowy 
zdjęcie radiologiczne|film radiologiczny|klisza|film 
zdjęcie radiologiczne|RTG|zdjęcie rentgenowskie|radiogram 
zdjęcie rentgenowskie w projekcji skośnej 
zdjęcie rentgenowskie w projekcji wierzchołkowej 
zdjęcie RTG wykonane techniką równoległą 
zdjęcie RTG wykonane w celu określenia długości kanałów korzeniowych 
zdjęcie RTG wykonane w celu określenia długości roboczej|pomiarowe zdjęcie rentgenowskie|radiogram określający długość roboczą 
zdjęcie RTG wykonane w celu określenia roboczej długości 
zdjęcie skośne boczne 
zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 
zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 
zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe tylnego odcinka łuku zębowego 
zdjęcie stropu komory 
zdjęcie w projekcji prostej 
zdjęcie w projekcji równoległej 
zdjęcie w projekcji równoległej|zdjęcie RTG wykonane techniką równoległą 
zdjęcie w projekcji zgryzowej|zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe 
zdjęcie w projekcji zgryzowej|zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe|zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 
zdjęcie wykonane metodą kąta prostego 
zdjęcie wykonane po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym|zdjęcie wykonane po przeprowadzonym leczeniu 
zdjęcie wykonane pod innnym kątem|zdjęcie w projekcji skośnej|zdjęcie kątowe 
zdjęcie wykonane tuż po zakończonym leczeniu 
zdjęcie wykonane w projekcji równoległej 
zdjęcie zewnątrzustne 
zdjęcie zewnątrzustne 
zdjęcie zębowe okołowierzchołkowe wyjściowe 
zdjęcie zębowe okołowierzchołkowe|zdjęcie zębowe w projekcji okołowierzchołkowej  
zdjęcie zębowe w projekcji okołowierzchołkowej|zdjęcie zębowe okołowierzchołkowe|zdjęcie przylegające|zdjęcie rentgenowskie wykonane w projekcji okołowierzchołkowej |radiogram okołowierzchołkowy 
zdjęcie zgryzowe 



zdjęcie zgryzowe 
zdjęcie zgryzowo-wierzchołkowe pionowe 
zdolności adhezyjne 
zdolności uszczelniające 
zdolności wiązania 
zdolność do wiązania ze szkliwem 
zdolność do zwilżania|zdolność zwilżania|zwilżalność  
zdolność gojenia 
zdolność płynięcia 
zdolność pobudzania regeneracji tkanek 
zdolność uszczelniania|szczelność 
zdolność uwalniania jonów fluoru 
zdolność wirulencji 
zdrętwienie 
zdrowa kość 
zdrowa struktura kości po stronie policzkowej 
zdrowe tkanki korony zęba 
zdrowe tkanki okołowierzchołkowe 
zdrowie jamy ustnej 
zdrowie jamy ustnej|stan zdrowia jamy ustnej 
zdrowie tkanek przyzębia|stan przyzębia|zdrowe przyzębie 
zdrowy|dobry|prawidłowy 
zdrowy|żywy 
ze stłoczeniami 
ze sztywnym włosiem 
ze względów estetycznych 
ze zdrowym uzębieniem 
zerwanie 
zeskrobiny amalgamatu|resztki amalgamatu 
zespolenie okołożuchwowe 
zespolone zębiaki 
zespół Behceta 
zespół dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego 
zespół Ehlersa-Danlosa 
zespół endo-perio 
zespół Papillona-Lefevre’a 
zespół pękniętego zęba 
zespół pojedynczego pośrodkowego zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce 
zespół Stevensa-Johnsona 
zespół stomatologiczny|personel gabinetu |personel dentystyczny 
zespół ustno-twarzowo-palcowy 
zestalanie 
zestaw Cancelliera 
zestaw chirurgiczny 
zestaw chirurgiczny 
zestaw diagnostyczny 
zestaw do usuwania złamanych narzędzi 
zestaw do zdejmowania koron i mostów techniką Richwella 
zestaw do znieczulenia miejscowego 
zestaw Gonona 
zestaw Masseranna|system Masseranna|trepan Masseranna  
zestaw Ruddle'a do usuwania uzupełnień 



zestaw zabiegowy 
zeszlifowanie powierzchni stycznych|opracowanie szkliwa powierzchni stycznych 
zeszycie rany 
ześlizgnąć się 
ześlizgnięcie się 
ześlizgnięcie się|przemieszczenie 
zewnątrzkanałowy|zewnątrzkorzeniowy 
zewnątrzkoronowy 
zewnątrzustnie|na zewnątrz jamy ustnej 
zewnątrzustny 
zewnętrzna kresa skośna 
zewnętrzna morfologia korzeni 
zewnętrzna resorpcja wierzchołkowa 
zewnętrzna strefa destrukcji|strefa destrukcji 
zewnętrzny kontur korzenia 
zębiak rozszerzony 
zębiak typu osiowego rdzenia 
zębiak wgłobiony 
zębiaki 
zębina kanałowa 
zębina koronowa 
zębina korzeniowa 
zębina korzeniowa 
zębina międzykanalikowa 
zębina międzykulista 
zębina na brzegach siecznych 
zębina obwodowa korzenia 
zębina od strony licowej 
zębina okołokanalikowa 
zębina okołomiazgowa 
zębina pierwotna 
zębina płaszczowa 
zębina przy wierzchołku|zębina wierzchołkowa 
zębina reparacyjna|zębina naprawcza 
zębina sklerotyczna 
zębina trzeciorzędowa 
zębina trzeciorzędowa powstająca w wyniku działania bodźców drażniących 
zębina trzeciorzędowa reakcyjna|zębina reakcyjna 
zębina trzeciorzędowa znajdująca się wewnątrz kanału 
zębina wewnątrzkanalikowa 
zębina wtórna 
zębina, która mogłaby zostać zachowana 
zębina|warstwa zębiny 
zębinogubny|zębinoklastyczny 
zębinowa warstwa mazista 
zębinowe systemy wiążące 
zębodołowo-dziąsłowy 
zębodół 
zębodół 
zębodół 
zębodół suchy|zapalenie zębodołu|suchy zębodół 
zębodół|kostny zębodół 



zębodół|kość wyrostka|kość wyrostka zębodołowego |wyrostek zębodołowy 
zębopochodne zapalenie tkanki łącznej 
zębopochodny|zębowy 
zębowo-dziąsłowy 
zęby akrylowe|zęby z akrylu  
zęby bez koron|zęby niezaopatrzone w korony protetyczne 
zęby bliźniacze 
zęby bliźniacze 
zęby boczne 
zęby boczne w kształcie stożka 
zęby do protez 
zęby filarowe 
zęby górne 
zęby kontrolne 
zęby ładne z estetycznego punktu widzenia 
zęby mądrości 
zęby mleczne 
zęby naturalne 
zęby naturalne 
zęby naturalne|zęby ludzkie 
zęby noworodkowe 
zęby o skomplikowanej budowie anatomicznej 
zęby objęte ciężkim zakażeniem 
zęby objęte próchnicą głęboką 
zęby po leczeniu endodontycznym|zęby po leczeniu kanałowym|zęby z wypełnionymi kanałami|zęby leczone endodontycznie 
zęby porcelanowe 
zęby przeciwległe|zęby przeciwstawne 
zęby przednie 
zęby przednie szczęki 
zęby przednie żuchwy 
zęby przedtrzonowe 
zęby przedtrzonowe 
zęby przedtrzonowe szczęki 
zęby przesuwane ortodontycznie 
zęby Ramfjorda 
zęby sieczne Hutchinsona 
zęby skorupkowe 
zęby stałe 
zęby stałe z zakończonym rozwojem korzenia|zęby z zakończonym rozwojem korzenia 
zęby sztuczne wykonane z żywic 
zęby trzonowe 
zęby trzonowe szczęki 
zęby trzonowe żuchwy 
zęby trzonowe żuchwy po lewej stronie 
zęby w kształcie odwróconego stożka 
zęby w nieprawidłowym zwarciu 
zęby w odcinku bocznym|zęby tylne|zęby boczne 
zęby wrodzone 
zęby z akrylu|akrylowe zęby protezy|zęby sztuczne z akrylu|akrylowe zęby do protez 
zęby z dobrym stanem przyzębia|zęby zdrowe periodontologicznie 
zęby z głęboką próchnicą 
zęby z polimerów 



zęby z próchnicą|zęby próchnicowe 
zęby z rozległymi pęknięciami 
zęby z różnym stopniem zachowania struktury 
zęby z wkładami z włókna|zęby odbudowane wkładem z włókna 
zęby z zakończonym rozwojem wierzchołka 
zęby z żywą miazgą|żywe zęby 
zęby zatrzymane w szczęce 
zęby ze stałymi uzupełnieniami protetycznymi 
zęby zlane 
zęby znajdujące się w linii złamania kości szczęk 
zęby żuchwy 
zęby, które doznały ciężkich obrażeń w wyniku zwichnięcia 
zęby, które nie zostały odbudowane za pomocą koron protetycznych 
zęby, które są filarami mostów 
zęby, które uległy przemieszczeniu 
zęby, które uległy zwichnięciu 
zęby, które zostały wgłobione 
zęby, przy ekstrakcji których istnieje ryzyko otwarcia zatoki 
zęby|uzębienie 
zgięcie igły 
zginać się 
zginanie się 
zginanie|zgięcie|ugięcie  
zgłębnik Briaulta 
zgłębnik do furkacji|sonda do furkacji 
zgłębnik periodontologiczny 
zgłębnik periodontologiczny|periodontometr 
zgłębnik z podwójnym końcem 
zgłębnik|poszukiwacz 
zgłębnik|próba|sonda|badać 
zgłębnikowanie 
zgłębnikowanie kości 
zgłębnikowanie|badanie przy użyciu zgłębnika|sondowanie 
zgłębnikowanie|technika zgłębnikowania 
zgodne z powierzchnią zęba 
zgryz głęboki 
zgryz głęboki całkowity 
zgryz krzyżowy 
zgryz krzyżowy boczny 
zgryz otwarty 
zgryz otwarty przedni 
zgryz urazowy 
zgryz|zwarcie|zagryźć|nagryźć|wkłucie|przygryźć  
zgryzowo 
ziarenkowce|ziarniniaki 
ziarenkowiec 
ziarna 
ziarna siarkowe 
ziarna stopów 
ziarninakowatość ustno-twarzowa 
ziarniniak 
ziarniniak infekcyjny 



ziarniniak kwasochłonny 
ziarniniak naprawczy olbrzymiokomórkowy centralny|ziarniniak olbrzymiokomórkowy centralny 
ziarniniak okołowierzchołkowy 
ziarniniak olbrzymiokomórkowy obwodowy 
ziarniniak pulsowy 
ziarniniak ropotwórczy 
ziarniniak szczelinowaty|ziarniniak 
ziarniniak wielkokomórkowy 
ziarniniak wywołany przez ciało obce 
ziarniniaki celulozowe 
ziarninowe zapalenie 
ziarnista i krystaliczna struktura stopów 
ziarnistości 
ziarnistości 
ziarnistości kwasochłonne 
ziarnisty 
zielenienie 
ziemia okrzemkowa 
zimne okłady 
zimny okład 
zindywidualizowany 
zintegrowana z kością interfaza|kontakt osteointegracyjny|interfaza osteointegracyjna 
zipping|deformacja kanału typu zip 
zjadliwość 
zjawisko bólu 
zjawisko bólu 
zlewanie się szkliwa 
zlikwidować stopień|pokonać stopień 
zlokalizowana postać agresywnego zapalenia przyzębia 
zlokalizowane młodzieńcze zapalenie przyzębia 
zlokalizowany obrzęk po stronie podniebiennej 
zła higiena jamy ustnej 
złamać się|rozdzielić|rozsunąć 
złamane brzegi sieczne 
złamane narzędzie|złamanie narzędzia w kanale|oddzielenie się fragmentu narzędzia|oddzielony fragment narzędzia 
złamania biegnące poprzecznie lub skośnie 
złamania brzeżne 
złamania korzenia|pęknięcia korzenia  
złamania typu przednio-tylnego 
złamania w obrębie szkliwa i zębiny 
złamania w obrębie szkliwa|złamania szkliwa 
złamanie całego wypełnienia 
złamanie całkowite 
złamanie centralne|złamanie zlokalizowane centralnie|złamanie zlokalizowane w centralnej części zęba 
złamanie guzka|odłamanie guzka 
złamanie koronowo-korzeniowe 
złamanie koronowo-korzeniowe 
złamanie korony 
złamanie korony zęba 
złamanie korony|złamanie koronowe 
złamanie korzenia na wysokości wierzchołka 
złamanie korzenia w części wierzchołkowej 



złamanie korzenia w obszarze przyszyjkowym|złamanie korzenia na wysokości szyjki 
złamanie korzenia zęba poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego 
złamanie kości nosa 
złamanie lewego kąta żuchwy 
złamanie narzędzia 
złamanie narzędzia 
złamanie narzędzia w kanale 
złamanie narzędzia|złamanie narzędzia w kanale 
złamanie niecałkowite 
złamanie pionowe korzenia 
złamanie poddziąsłowe 
złamanie podłużne|złamanie liniowe 
złamanie poprzeczne 
złamanie przednio-tylne 
złamanie przyszyjkowe 
złamanie skośne 
złamanie skośne korzenia 
złamanie szczęki 
złamanie środkowego piętra twarzoczaszki 
złamanie typu zielonej gałązki 
złamanie w kierunku policzkowo-językowym 
złamanie w miejscu furkacji 
złamanie w obrębie szkliwa 
złamanie w obrębie szkliwa i zębiny z obnażeniem miazgi 
złamanie wewnątrzstawowe|złamanie wewnątrztorebkowe 
złamanie wewnątrzwyrostkowe 
złamanie wewnątrzzębodołowe 
złamanie wyrostka 
złamanie wyrostka zębodołowego 
złamanie zęba 
złamanie zęba podczas ekstrakcji 
złamanie zębowo-zębodołowe 
złamanie związane z płynięciem 
złamanie żuchwy 
złamanie żuchwy|złamanie kości szczęk|złamanie szczęk 
złamanie|szczelina złamania|pęknąć|pęknięcie|ulec złamaniu|linia złamania|odłamanie|łamać się|złamać się 
złamanie|złamanie narzędzia w kanale korzeniowym 
złamany 
złamany 
złamany ząb 
złamany|złamanie|pęknięty 
złe rokowanie periodontyczne|niepomyślna prognoza periodontologiczna 
złe zaplanowanie płata 
złogi kamienia nazębnego 
złogi koronowe 
złogi mineralne 
złogi na protezie 
złogi|depozyty 
złośliwa zmiana 
złota folia 
złota folia 
złożone leczenie endodontyczne 



złożone zębiaki 
złożoność 
złożony rozszerzony zębiak 
złuszczające zapalenie dziąseł 
złuszczający się|złuszczający 
złuszczanie błony śluzowej|martwica  
złuszczony 
zmechanizowana kątnica 
zmęczenie tkanki 
zmętnienie szkliwa|nieprzezroczystość szkliwa 
zmętnienie|nieprzezroczystość 
zmiana endo-perio|zespół endo-periodontalny|zespół „endo-perio" 
zmiana kąta promieniowania|zmiana kąta wiązki promieniowania 
zmiana kąta wiązki promieniowania 
zmiana koloru zęba 
zmiana kostna 
zmiana kształtu korony 
zmiana na powierzchni skóry 
zmiana o charakterze przejaśnień|zmiana patologiczna|przejaśnienie|radiologiczne przejaśnienie|przezierność radiologiczna|obszar bardziej przepuszczalny dla promieni rentgenowskich|obszar przejaśnienia 
zmiana okołowierzchołkowa 
zmiana okołowierzchołkowa sięgająca furkacji 
zmiana okołowierzchołkowa|ognisko okołowierzchołkowe 
zmiana pochodzenia endodontycznego 
zmiana sklerotyczna|strefa sklerotyczna 
zmiana w obrębie furkacji 
zmiana w okolicy furkacji 
zmiana w tkankach okołowierzchołkowych i przyzębiu 
zmiana wielokomorowa 
zmiana wymiarów w zakresie objętości|objętościowa zmiana wymiarów  
zmiana wytwórcza 
zmiana z ubytkiem tkanek 
zmiana zapalna 
zmiana zapalna 
zmiana ziarninowa 
zmiany anatomii okolicy wierzchołkowej 
zmiany degeneracyjne 
zmiany dotyczące tkanek twardych 
zmiany drugiego i trzeciego stopnia 
zmiany egzofityczne 
zmiany endo-perio 
zmiany furkacji klasy 1 
zmiany hipoplazji szkliwa|hipoplazja szkliwa 
zmiany kostne 
zmiany kości|zmiany w zakresie kości wyrostka zębodołowego 
zmiany miażdżycowe 
zmiany mieszane|zmiany kombinowane 
zmiany międzykorzeniowe 
zmiany naczyniowe 
zmiany o charakterze resorpcji|zmiany resorpcyjne 
zmiany okluzyjne 
zmiany okolicy rozwidlenia|zmiany w rozwidleniach korzeni|ubytki w furkacjach korzeni |zmiany w furkacji |zmiany w okolicy furkacji  
zmiany okołoszczytowe|zmiany wokół korzenia|zmiany okołowierzchołkowe 



zmiany okołowierzchołkowe|przejaśnienie wokół wierzchołka korzenia|rozrzedzenie struktury kości wokół wierzchołka|okołowierzchołkowe rozrzedzenie struktury kości |rozrzedzenie struktury kostnej w okolicy wierzchołka|przejaśnienia przy wierzchołku|widoczna zmiana okołowierzchołkowa w obrazie 
rentgenowskim|przejaśnienie okołowierzchołkowe|rozrzedzenie struktury tkanek okołowierzchołkowych na zdjęciu rentgenowskim 
zmiany okołowierzchołkowe|zmiany endodontyczne 
zmiany osteolityczne 
zmiany patologiczne niemające początku w kanałach korzeniowych|zmiany patologiczne o pochodzeniu innym niż endodontyczne 
zmiany patologiczne w przyzębiu wierzchołkowym|zmiany okołowierzchołkowe 
zmiany patologiczne|patologie  
zmiany patologiczne|zmiany|zmiany próchnicowe|ubytki|ubytki próchnicowe 
zmiany początkowe 
zmiany postępowe 
zmiany próchnicowe na powierzchniach stycznych 
zmiany przyszczytowe 
zmiany przyszczytowe|choroba tkanek okołowierzchołkowych|patologie okołowierzchołkowe 
zmiany przyzębne|zmiany w przyzębiu 
zmiany radiologiczne 
zmiany resorpcji kości 
zmiany rozrostowe w obrębie twarzy 
zmiany temperatury 
zmiany tkankowe 
zmiany typu endo-perio 
zmiany typu endo-perio 
zmiany typu endo-perio|zmiany periodontalno-endodontyczne 
zmiany w jamie ustnej|zmiany patologiczne w jamie ustnej 
zmiany w kości okołowierzchołkowej 
zmiany w kształcie litery J 
zmiany w miazdze 
zmiany w przyzębiu 
zmiany w rejonie przyszyjkowym|ubytki przyszyjkowe 
zmiany w tkankach miękkich 
zmiany w zębinie 
zmiany wewnątrz miazgi 
zmiany zachodzące w obrębie grzbietu wyrostka 
zmiany zakrzywienia kanalików 
zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych|zmiany w tkankach okołowierzchołkowych|zmiany okołowierzchołkowe 
zmiany związane z wiekiem 
zmiany|stan patologiczny|zmiana patologiczna 
zmielinizowany 
zmienione odczuwanie smaku 
zmienione patologicznie tkanki przyzębia 
zmienione tkanki miękkie |zmiany w obrębie tkanek miękkich 
zmienione zapalnie tkanki|tkanki zapalne|reaktywna tkanka 
zmieniony patologicznie|zakażony|zmieniony chorobowo|chory|objęty chorobą  
zmieniony rumieniowo|zaczerwieniony 
zmienna stożkowatość 
zmienna stożkowatość|o zmiennej stożkowatości|o różnej stożkowatości 
zmienne ciśnienie 
zmiennik powiększenia 
zmienność budowy zębów 
zmienność w anatomii korzeni 
zmienność w budowie i liczbie korzeni 
zmienność wymiarów|zmiana wymiarów 
zmiękczać 



zmineralizowany 
zmineralizowany 
zmniejszać się 
zmniejszenie bólu|zniesienie bólu 
zmniejszenie guza szczęki 
zmniejszenie przepływu krwi 
zmniejszenie wrażliwości 
zmniejszenie|skrócenie|redukcja 
zmniejszona drożność kanalików zębinowych przy wierzchołku korzenia 
zmniejszona przestrzeń wolnej drogi 
zmniejszony|wąski |mały|o małej średnicy|o małym rozmiarze|cienki 
zmniejszony|zniesiony 
zmodyfikowana projekcja równoległa 
zmodyfikowana technika podwójnego poszerzania 
zmodyfikowana technika równoległa 
zmodyfikowane prostokątne lusterko mikrochirurgiczne 
zmodyfikowany płat Widmana 
zmodyfikowany uchwyt pisarski 
znaczący|silnie zaznaczony|znaczny 
znaczenie estetyczne|względy estetyczne|efekt estetyczny|estetyka 
znaczna bolesność dziąseł 
znaczna próchnica|próchnica głęboka 
znaczna redukcja tkanek 
znaczna siła 
znaczna utrata tkanek w obrębie całej powierzchni zęba 
znaczne podcienie 
znaczne starcie patologiczne 
znaczne zakrzywienie kanału|ostra krzywizna kanału|ostre zakrzywienie kanału 
znaczne zanieczyszczenia 
znaczne zmniejszenie odległości międzywyrostkowej 
znacznie 
znacznie poniżej 
znacznie przechylony w stosunku do korzenia 
znacznie przemieszczony 
znacznie rozbieżne korzenie 
znacznie zakrzywiony 
znaczny 
znaczny|duży|masywny 
znaczny|wyraźny 
znaczny|wytrzymały 
znaczny|zbyt duży|nadmierny  
znajdujący się 
znajdujący się pod|pod|przyległy do|lężący poniżej 
znieczulenie 
znieczulenie 
znieczulenie bezpośrednie 
znieczulenie domiazgowe 
znieczulenie domiazgowe 
znieczulenie doozębnowe 
znieczulenie doozębnowe 
znieczulenie miejscowe 
znieczulenie miejscowe 



znieczulenie miejscowe w obrębie podniebienia 
znieczulenie na guz szczęki 
znieczulenie nasiękowe 
znieczulenie nasiękowe od strony policzkowej 
znieczulenie nerwu oczodołowego dolnego 
znieczulenie nerwu podoczodołowego 
znieczulenie nerwu policzkowego|zablokowanie nerwu policzkowego 
znieczulenie nerwu przysiecznego 
znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego 
znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego 
znieczulenie nerwu żuchwowego|znieczulenie przewodowe w żuchwie|blokada nerwu zębodołowego dolnego 
znieczulenie nerwu|zablokowanie przewodnictwa nerwu|znieczulenie przewodowe nerwu|blokada nerwu 
znieczulenie ogólne 
znieczulenie ogólne 
znieczulenie pierwotne|znieczulenie podstawowe 
znieczulenie powierzchniowe 
znieczulenie przewodowe 
znieczulenie przewodowe na guz szczęki 
znieczulenie przewodowe na otwór bródkowy 
znieczulenie przewodowe w żuchwie 
znieczulenie śródkostne 
znieczulenie śródwięzadłowe 
znieczulenie śródwięzadłowe 
znieczulenie tkanek 
znieczulenie w żuchwie|znieczulenie okolicy żuchwy 
znieczulenie|zablokowanie czucia 
znieczulić 
znieczulić 
zniekształcające zapalenie kości 
zniekształcenia|odkształcenie  
zniekształcenie zęba|wady rozwojowe zębów 
zniekształcone dziąsła 
zniekształcony 
zniesienie kości wyrostka po stronie policzkowej 
zniesienie lęku|anksjoliza  
zniesienie tkanek twardych 
znieść|usunąć|eliminować 
znieść|usunąć|wyłuszczyć|wypreparować  
znieść|znosić 
zniszczenie listewek szkliwnych 
zniszczenie szkliwa 
zniszczenie twardych tkanek zęba|zniszczenie zębów 
znosić 
znosić ból 
znosić|zmniejszać 
zobliterowane ujścia kanałów|zobliterowane kanały 
zobliterowane ujście kanału 
zobliterowany 
zobliterowany|wypełniony 
zobliterowany|zwapniały 
zol 
zostać ożywionym 



zostać ponownie aktywowanym|uzyskać|powrócić do normalnego stanu 
Z-plastyka|technika Z-plastyki 
zranienie miazgi|uszkodzenie miazgi 
zrąb 
zrąb dziąsłowej tkanki łącznej 
zrąb koronowy z materiału kompozytowego 
zrąb korony|struktura korony 
zrąb kostny|macierz kostna 
zrąb z zębiny 
zredukowanie tkanki w wymiarze policzkowo-językowym 
zredukowany płat pełnej grubości (śluzówkowo-okostnowy)|zredukowany (ograniczony) płat śluzówkowo-okostnowy 
zredukowany stop złota 
zreponowany 
zresekowany ukośnie korzeń 
zresekowany wierzchołek korzenia 
zresekowany|odcięty|usunięty|ścięty|poresekcyjny|amputowany 
zresorbowany 
zręby koronowe w kolorze zęba 
zrolowana włóknista „firanka” dziąsła 
zrolowane pogrubiałe pasmo dziąsła 
zrost na podłożu włóknistym 
zrost włóknikowy 
zrośnięcie 
zrośnięcie 
zrośnięte korzenie|zlane korzenie 
zrotowany 
zrównoważony roztwór soli Hanka 
zróżnicowany|uformowany 
zrywające siły przemieszczające 
zszyć|nić|szew|szycie |założyć szew 
zszynowanie zębów|szynowanie 
zukosowany 
zukośnienie 
zukośniony 
zużycie pilników 
zużycie tlenu 
zwapniały kanał|zobliterowany kanał 
zwapnienia dystroficzne 
zwapnienia miazgi 
zwapnienia w kanale|kalcyfikacja miazgi kanałowej 
zwapnienia w komorze 
zwarcie zębów 
zwarty (kompaktowy) kształt twarzy 
zwęglenie zębiny 
zwężać się|niewielki 
zwężenie korony kierunku policzkowo-językowym 
zwężenie naczyń|obkurczenie naczyń 
zwężenie|obliteracja 
związać|związany|wiązać 
związane cząsteczki gipsu 
związany cement 
związany na ciepło 



związany z miazgą 
związek 
związek między kością a przyczepem 
związek spowalniający wiązanie 
związki amonowe 
związki fluoru 
związki halogenków 
związki jodu 
związki kationowe 
związki o działaniu przeciwpłytkowym|środki przeciwpłytkowe 
związki powodujące powstawanie wiązań krzyżowych 
zwichnąć 
zwichnięcia 
zwichnięcie zęba 
zwichnięcie|zwichnięcie częściowe 
zwichnięty|który uległ zwichnięciu 
zwieracze przedwłosowate|tętniczki przedwłośniczkowe|zwieracze przedwłośniczkowe 
zwiększenie wypełnienia ubytku kostnego 
zwiększona przepuszczalność naczyń 
zwiększona wrażliwość na bodźce termiczne 
zwiększony 
zwiększony przesięk płynu 
zwiększyć stożkowatość 
zwiększyć wytrzymałość 
zwilżać 
zwilżalny 
zwilżanie 
zwilżony ciepłym roztworem soli kuchennej 
zwilżony solą fizjologiczną 
zwilżony|nasączony 
zwilżony|wilgotny 
zwinięcie skrętów narzędzia|nadmierne zwinięcie skrętów narzędzia 
zwłóknienie podśluzowe 
zwoje 
zwój Gassera 
zwój troisty 
zwykła preparacja 
zwykły|standardowy|rutynowy 
źle dopasowany|niedopasowany|niewłaściwie dostosowany|nieprawidłowo dostosowany|niedostosowany 
źle konturowany|źle wykonturowany 
źle przygotowany|niewystarczająco opracowany|nieodpowiednio przygotowany|niedostatecznie opracowany|niecałkowicie opracowany 
źle skondensowane wypełnienie gutaperkowe 
źle wypełniony 
źle zdiagnozowany 
źródła krwawienia 
źródło promieniowania emitujące wiązkę w postaci stożka|źródło promieniowania w kształcie stożka 
żabka 
żabka rozwarstwiająca 
żarówka QTH 
żel 
żel alginatowy 
żel fluorkowy 



żel znieczulający 
żele z zakwaszonym fluorkiem sodu (APF) 
żłobić ścianę kanału 
żuchwa|okolica żuchwy 
żucie|żucie pokarmów 
żyła podobojczykowa 
żyła szczękowa 
żyła twarzowa 
żyła twarzowa przednia 
żyłka 
żywa miazga 
żywa miazga 
żywa tkanka 
żywica acetalowa 
żywica akrylowa do protez 
żywica autopolimeryzacyjna 
żywica Bowena 
żywica chloroformowa 
żywica dimetakrylanowa 
żywica dimetakrylanowo-uretanowa 
żywica do płyt protez 
żywica Epiphany 
żywica epoksydowa 
żywica epoksydowa Acroseal 
żywica fenolowa 
żywica fenolowa 
żywica kompozytowa 
żywica metakrylanowa 
żywica metakrylanowo-metylowa 
żywica o niskiej lepkości 
żywica polimerowa 
żywica polimerowa zawierająca wodorotlenek wapnia 
żywica stabilizująca 
żywica wypełniająca 
żywice 
żywice adhezyjne 
żywice akrylanowe|żywice akrylowe 
żywice diakrylanowe 
żywice epoksydowe|sealery na bazie żywic epoksydowych 
żywice kompozytowe 
żywice kompozytowe o niskiej lepkości 
żywicowe cementy ortodontyczne 
żywicowe cementy tymczasowe 
żywicowy 
żywoczerwony 
żywotność 
żywotność miazgi 
żywotność miazgi 
żywotność zębiny 
żywy 
żywy 
żywy|nietknięty procesem chorobowym|nienaruszony|niezmieniony 



żywy|w pełni zdrowy|z żywą miazgą|ważny życiowo 
 

 


