A
abrasion
absorption
accelerator
adapter

abraasio
absorptio, imeytyminen
kiihdytin
renkaanpainaja

adhesiv

sidosaine

adrenalintråd
akrylprotes
aktivera
akutmottagning
alkalisk, basisk

adrenaliinilanka
akryyliproteesi
aktivoida
päivystysvastaanotto
emäksinen, alkaalinen

allmänsymptom

yleisoire

allmäntillstånd
alveol, tandgrop
alveolarben
alveolarutskott
alveolitis sicca
amalgamvibrator
amma
amputation
analysera
analysera
anatomi
anbringa

yleistila
alveoli, hammaskuoppa
hammaskuoppaluu
hammaskuoppalisäke
kuiva hammaskuoppa
amalgaamitärytin, vibraattori
imettää
hammasytimen typistäminen, katkaisu, amputaatio
analysoida, eritellä
eritellä, analysoida
anatomia
sovittaa, sijoittaa

andnöd

hengenahdistus

Angles trådböjningstång
angrepp
angripa
angränsande
ankartand, stödtand
ankartand,stödtand
ankylos
anodtallrik (rtg)
anomali
ansikte
ansiktsbåge
ansiktsförlamning, pares
antagonist, motstående tand
anterior

Anglen pihdit, langan taivutuspihdit
vaurio
tuhota
läheinen, naapuri
tukihammas
tukihammas
ankyloosi, niveljäykistymä
anodilautanen (rtg)
poikkeavuus
kasvot
kasvokaari
kasvohalvaus, pareesi
vastapurija
etumainen

antibiotika
antikropp, motämne
använda
apex,rotspets

antibiootti
vasta-aine
käyttää
apeksi, juurenpää

apikal läkning
apikal parodontit
apikala tredjedelen av kanalen

apikaalinen paraneminen
apikaalinen parodontiitti
juuren apikaalikolmannes

apparat
approksimalkaries
approximalrum
aptit, matlust
arbetsbeskrivning, arbetsdirektiv
arbetsdirektiv, arbetsbeskrivning
arbetsmodell
arbetssida, laterotrusionssida
artikulation
artikulationspapper
artros
aseptisk
attachment, precisionsstöd
attachmentprotes
attack
attrition
autopsi
avbilda
avbitartång
avbrott
avlasta
avlägsna, dra ut (tand)
avnött
avsaknad
avslappningsövning
avstämningsmedel
avtagbar
avtagbar bro
avtagbar protetik
avtryck
avtrycksmaterial
avtryckssked

koje (oikomis)
välipintakaries
hampaiden väli, approksimaaliväli
ruokahalu
työohje
työohje
työmalli
laterotruusiopuoli, työpuoli
artikulaatio, purenta
purentapaperi
artroosi, niveltauti
puhdas, aseptinen
tarkkuuskiinnike
yhdistelmäproteesi
kohtaus
attritio, kuluminen
kudosnäyte (kuollut), autopsia
kuvata, jäljentää
katkaisupihdit
keskeytys
keventää
poistaa (hammas)
kulunut
puute, puuttuminen
rentoutusharjoitus
hidastin
irrotettava
irtosilta
irrotettava protetiikka
jäljennös
jäljennösaine
jäljennöslusikka

avtrycksstift
avtryckstagning
avtryckstopp
avvikelse
B
bakterie
bakteriebeläggning, plack
balans
balanssida
band (ortod)
barntandvård, pedodonti
basisk, alkalisk
basplatta, protesbedöma
bedöva
begränsa
behandling
behandlingsbehov
behandlingsplan
behandlingsrum
behärska
bekämpa
belasta
belastning

jäljennösnasta
jäljennöksen ottaminen
jäljennin, jäljennösdistanssi
poikkeavuus

beläggning

kate, peite

ben
benbildning, ossifikation

luu
luutuminen

benbrott, benfraktur

luumurtuma

benficka
benfog

luutasku
luusauma

benfraktur, benbrott

luumurtuma

benförlust

luukato

benhinna

luukalvo

benign, godartad

hyvänlaatuinen

benkant, vass
benlamell

luusärmä
luulamelli

benläkning
bensmältning
benvägg

luun parantuminen
luukato
luuseinä

bakteeri
bakteeripeite, plakki
tasapaino
tasapainopuoli
rengas (ortod)
lasten hammashoito
emäksinen, alkaalinen
pohjalevy, proteesinarvioida
puuduttaa
rajoittaa
hoito
hoidon tarve
hoitosuunnitelma
hoitohuone
hallita
torjua
kuormittaa
kuormitus

benväxt
bestämma
beständig
besvär
besvärlig
besök
bett, ocklusion
bettfel
bettfysiologi
bettförhållande
betthöjd
betthöjning
bettindex
bettjustering
bettmuskler
bettrauma
bettregistrering
bettskena
bettyta
bidrag

luukasvu
määrittää
pysyvä
ongelma
hankala
käynti
purenta, okkluusio
purentavirhe
purentafysiologia
purentasuhde
purentakorkeus
purennan korotus
purentaindeksi
purennan hionta
puremalihakset
purentatrauma
purennan rekisteröinti
purentakisko
purupinta
avustus

bihåla
bihåla, käk-

sivuontelo
poskiontelo

bihåleinflammation

poskiontelontulehdus

bildavläsare

kuvanlukija

bildning
bildomfång
bindvävnad
bindvävnadskapsel
binjure
biopsi
bita av en bit
bita i kinden
bita ihop
bitschablon
bitvinge (rtg)
bladpapill
blek
blekning
bli blockerad

muodostus
kuvakenttä (rtg)
sidekudos
sidekudoskapseli
lisämunuainen
kudosnäyte (elävä), biopsia
purra pala pois
purra poskeen
purra yhteen
kaavio
purusiiveke (rtg)
lehtinysty
kalpea, (vaalea)
valkaisu
tukkiutua

bli sugen på något
blod
blodförsörjning

tehdä mieli jotakin
veri
verisuonitus

blodkoagel
blodkärl

verihyytymä
verisuoni

blodtransfusion
blodtryck
blodutgjutning, hämatom
blyförkläde (rtg)
blåsa (t.ex. urin-)
blåsa (verbi)
blåsa, blämma
blåsprov
blämma, blåsa
blästerspets
blästra
blöda
blödning
blöta, fukta
bockad ståltrådsklammer
bonding

verensiirto
verenpaine
hematooma, verenpurkauma
lyijyesiliina (rtg), lyijysuojus
rakko (esim. virtsa-)
puustata, puhaltaa
rakkula
puhaluskoe
rakkula
kolmitoimiruisku(n kärki)
puustata
vuotaa verta
verenvuoto
kostuttaa
taivutettu teräslankapinne
sidostus

bondingmaterial

sidosaine

borr
borra
borsta tänder
borstningsskada
bota
brakett
breda ut sig
brist på något
brista

pora, poran terä
porata
harjata hampaat
harjausvaurio
parantaa
kiinnike, braketti
levitä
puute jostakin
murtua

bristsjukdom

puutostauti

bro, brygga
broenhet
bromsstrålar (rtg)
bropelare

silta
siltayksikkö
jarrutussäteet (rtg)
siltapilari

brosk

rusto

broskbindning
brostöd

rustoinen liitos
silta-ankkuri, sillan tuki

brott
brygga, bro
bryta fram, spricka fram, eruptera
brytas ned
brännpunkt
buckal
bukspottskörtel

murtuma
silta
puhjeta (hammas)
luhistua, rapistua, heiketä
polttopiste (rtg)
poskenpuoleinen
haima

bulta, dunka
bultande, dunkande, pulserande

jyskyttää
sykkivä

båge

kaari

bältros
bärare - stoppare
böld

vyöruusu
viejä - täppäin
paise

C

cancerhärd
candidainfektion (torsk)
candidainfektion i mungiporna, cheilit
candidainfektion i munnen
carver

syöpäpesäke
kandidoosi, moniliaasi
suunpielen kandidiaasis ( keiliitti)
sammas
vuollin

cement
cementera
centralbett, ocklusion
centralläge
centralstråle

sementti
sementoida
keskipurenta
keskiasento
keskisäde (rtg)

centralt bett

keskipurenta

cervical del
chamfer

kaulaosa
kaarroshionta

cheilit, läppinflammation

keiliitti

corpus alienum, främmande föremål

corpus alienum, vierasesine

crown on

kruununpainaja

cylinderepitel
D

lieriöepiteeli

datortomografi

tietokonetomografia

definitivavtryck
delkrona

yksilöllinen jäljennös
osakruunu

delprotes, partialprotes

osaproteesi

dentalbåge
dentalguld
dentalkula

hammaskaari
hammaskulta
hammaskuula, hammasröntgenkuula

Dentatus skruv, rotskruv
dentin, tandben

Dentatus ruuvi, juurikanavaruuvi
dentiini, hammasluu

dentinbondingmaterial
depuration
dermatofyt, hudsvamp

dentiinisidosaine
depuraatio
silsasieni

devitalisering
diagonalt

kuolettaminen (pulpa), devitalisaatio
viistosti

difteri

kurkkumätä

dilaceration

dilaseraatio, silpoutuminen

direkt överkappning
disk

välitön kattaminen
välilevy

distalbett
distans
djupt bett
doppa
dos
doseffekt (rtg)
dra åt skruven
drabbas av, insjukna i
dryg
duktig

angle 2 -purenta
distanssi, jatke, keinojuuren-, keinojuurijatke
syvä purenta
kastaa
annos
annosteho (rtg)
kiristää ruuvia
saada jkn sairaus, sairastua
runsas
reipas

dunka, bulta
dunkande, bultande, pulserande

jyskyttää
sykkivä

dålig andedräkt, foetor ex ore
E
effektiv
effektsug
efterbehandling
efterfrågad
eftergranskning, efterkontroll
efterkontroll, eftergranskning
elakartad, malign
elastisk
elektronaccelerator
elektrostatisk enhet
elevator
eltandborste
emalj
emaljborr

pahanhajuinen hengitys
tehokas
tehoimu
jälkihoito
kysytty, haluttu
jälkitarkastus
jälkitarkastus
pahanlaatuinen
joustava
hiukkaskiihdytin
sähköstaattinen yksikkö
vipu
sähköhammasharja
kiille
kiillepora

emaljkniv
emaljlist
emaljorgan
emaljpärla
emulsion
en lös tand

kiilleveitsi
kiillepiena
kiille-elin
kiillehelmi
öljypisaraseos
heiluva hammas

endoprotes

tekonivel

endost
engelska sjukan, rakitis
engångsborste
enrotig
enskild, enstaka
enstaka, enskild

endosti, luun sisäkalvo
riisitauti
kertakäyttöharja
yksijuurinen
yksittäinen
yksittäinen

epiglottis, struplock

kurkunkansi

epitel
erbjuda
erfarenhet
erosion
ersätta
ersättning

päällysketto, epiteeli
tarjota
kokemus
eroosio
korvata
korvaus, korvike

eruptera, spricka fram, bryta fram
erupterad tand
erupterad, delvis
erythema infectiosum

puhjeta
puhjennut hammas
puhjennut - osittain
parvorokko (pikkurokko)

estetisk tandvård
etsbro

esteettinen hammashoito
pintakiinnitteinen silta

excavator

ekskavaattori

excentrisk
exkavator
exkret
exostos
expansionsskruv
experiment
exponering (rtg)
exponeringstid (rtg)
extensionsbro
extensionsled, hängande led
extirpation
extractor

eksentrinen, epäkesko
koverrin, ekskavaattori
erite (ulkoeritteinen rauhanen)
eksostoosi, luukasvama
levitysruuvi
kokeilu
valotus (rtg)
valotusaika (rtg)
ulokesilta
sillan uloke
hammasytimen poisto
hammasytimen poistaja

extrahera en tand
extraktion, utdragning

poistaa hammas
ekstraktio, hampaanpoisto

extraktionsgrop
extraktionstång

poistokuoppa
poistopihti

F
fara illa av något
fasad
fasadkrona
fast
fast protetik
fasta apparater
fastna
fastsittande
fastsättning, fixering
feber
feberblemma
felställning
fiber
fiberförstärkning
fiberljus
fickepitel
fickmätningssond

vahingoittua jostakin
fasadi, etupinta
fasadikruunu
kiinteä
kiinteä protetiikka
kiinteät kojeet
tarttua, kiinnittyä
kiinteä
kiinnitys
kuume
kuumerokahtuma
virheasento
kuitu, säie
kuituvahvistus
kuituvalo
taskuepiteeli
ientaskumittari

ficksond

ientaskumittari

fil
filiform papill
filter
fingerfjäder
finirborr
finnålsbiopsi
fissur
fissurblockering
fissurborr
fissurförsegling
fistel
fixationsförband
fixering, fastsättning
fixermedel
fixtur
fixturoperation

viila
rihmanysty
suodatin
sormijousi
viimeistelypora
ohutneulabiopsia
kehitysuurre, fissuura
pinnoitus profylaktisella avauksella
uurrepora
pinnoitus
fisteli, avanne
kiskotus
kiinnitys
kiinnite (rtg)
fikstuura, implantti
implanttileikkaus

fjäder
fjäll

jousi
suomu

flacktång

laakapihti, -pihdit

flerrotig
flimmerhårsepitel

monijuurinen
värekarvaepiteeli

flow instrument

flow-instrumentti

fluortablett
fläck
follikel (tand)
form
formgivning
formulär, blankett
fortlöpande
fosfatcement
fragment
fraktur
fraktur, spjälkning
frakturer i mittersta tredjedelen

fluoritabletti
tahra, täplä
follikkeli, hammassäkki
muoto, muotti
muotoilu
lomake
jatkuva
fosfaattisementti
siru
murtuma, fraktuura
lohkeama
keskikolmanneksen murtumat

frakturerat instrument
framkallning (bild), utveckling

katkennut instrumentti
kehitys (kuva)

framkallningslösning (rtg)
framsteg
framställa
framtand
framtid

kehite (rtg)
edistysaskel
valmistaa
etuhammas
tulevaisuus

frenulektomi, tungbandsplastik

frenulektomia, kielijänteen katkaisu

frilägga
friläggning med tråd
friläggningstråd
frisk
frivägsmellanrum
friändad
friändsbro
frontveteran
främmande föremål

paljastaa
avauslangoitus
ientaskulanka
terve
vapaaväli
vapaapäätteinen
ulokesilta, vapaapäätteinen silta
rintamaveteraani
vierasesine, corpus alienum

fräsa

jyrsiminen

fräta
frätas
frätskada, erosionsskada

syövyttää
syöpyä
syöpymisvaurio,eroosio

fullkrona
fungera
fungiform papill
funktion
funktionsavtryck
funktionssida

vaippakruunu
toimia
sieninysty
toiminta
tarkkuusjäljennös
työpuoli

furcator
furkationsfil
furkationssond
fyllnadsbaxare

furkaattori
furkaatioviila
furkaatiokoetin
täytteenpoistaja

fyllning, plomb (finlandism)

täyte, paikka

fyllningsmaterial

paikkausaine

fysiologisk koksaltlösning
fågelansikte
fåtal
fältstyrka
färdighet
färre
fäste
fäste, brakett
födoämne
för tillfället
förankra
förankring
förankringsstift
föravtryck
förbandstyg
förbereda
förbinda
fördel
förebygga
förefalla
förflytta
förhindra
förhornad, keratiniserad
förhårdnad
förkalkning
förlopp
förlust

fysiologinen keittosuolaliuos
lintukasvot
harva
kenttävoimakkuus
valmius
vähemmän
kiinnike (prot), pinne, kiinnittäjä
braketti
ravintoaine
parhaillaan
kiinnittää lujasti
ankkurointi
kiinnitysnasta
esijäljennös
sideharso
valmistella
yhdistää
etu
ehkäistä
vaikuttaa
siirtyä
estää
sarveistunut
kovettuma
kalkkeutuma
kulku
menetys

förlängda märgen
förlängningsstycke
förnya
förnyelselösning (rtg)
förorsaka
förskräcklig
förslitning
förstärkningskoefficient
förstärkningsskärm (rtg)
förtvivlad
förvara
föräldrar
G
galvanism
gangrän
gapa, öppna munnen
gapning
garanti
garnityr, löständer

ydinjatke
pidennyskappale
uusia
tuoreste (rtg)
aiheuttaa
kauhea
kuluma, kuluminen
vahvistuskerroin
vahvistuslevy (rtg)
kauhistunut
säilyttää
vanhemmat

gasväv

sideharso

geléaktig
generell
genom munnen, per os
genomdragbart stift
genomföra
gift

geelimäinen, hyytelömäinen
yleinen
suun kautta, per os
läpivedettävä nasta
toteuttaa
myrkky

gingivalrandskärare
gingivit, tandköttsinflammation

ienrajantasaaja
gingiviitti, ientulehdus

gips
gipsavtryck
gipsmodell
gitter (rymd)
gjuta
gjuten skeletal delprotes, skeletterad partialprotes
gjutkanal

kipsi
kipsijäljennös
kipsimalli
hila (avaruus)
valaa
metallirunkoinen osaproteesi, rankaproteesi
valukanava

glansbränning

kiiltopoltto

glatt muskel
gles(t)
glida

sileä lihas
harva
liukua, liu'uttaa

galvanismi
hammasydinkuolio, gangreena
avata suu
suunavaus
takuu
tekohampaat

glidled
glidrörelse
glipa
glödtråd
gnissla, bita tänder
gnugga
godartad
godis
godisdag
gom
gombåge

liukunivel
liukumisliike
rakoilla
hehkulanka
narskutella
nykyttää
hyvänlaatuinen
karkki
karkkipäivä
suulaki
kitakaari

gomsegel

kitapurje

gomspalt

suulakihalkio

gomtonsiller, halsmandlar

nielurisat

gonaddos

gonaadiannos, sukurauhasannos (rtg)

gonorré

tippuri

grad
gradvis
granskning
granulationsvävnad
grepp
grund
grundligt
grundundersökning
grundvård
gruppkontakt
gränsrörelser
guldinlägg
guldkrona
gulsot
gummikarborundumtrissa
gummikopp
gummisnodd
gynnsamm
gå av
gång
göra ont
götkontraktion
H

aste
asteittain
tarkastus
granulaatiokudos, jyväiskudos
ote
peruste
perusteellinen
alkutarkastus
perushoito
ryhmäkontakti
äärimmäisliikkeet
kulta inlay-täyte
kultakruunu
keltatauti
kumikarborundumkehrä
kumikuppi
kuminauha
suotuisa
mennä poikki
tiehyt
sattua
valukutistuma

habituellt viloläge
haka
hake
hakkappa
hals
halsfluss
halskaries

habituelli asento
leuka, leuan kärki
haka
leukakappa
kaula
kurkkukipu, angina
kaulakaries

halsmandlar, gomtonsiller

nielurisat

halvskugga, penumbra (rtg)
halvvinkelteknik (rtg)
handledning
handlovsfilm (rtg)
handstycke
handstycke rakt
handstycke special
handstycke vinkel
helkeramisk
helning,läkning, tillfrisknande, utläkning
helprotes, total plattprotes
hemvård
hes

poispyyhkiytyminen (rtg)
puolittajaa vasten kohtisuora tekniikka (rtg)
käytön opetus
rannefilmi (rtg)
käsikappale
käsikappale, suora
käsikappale, erikois
käsikappale, kulma
täyskeraaminen
paraneminen
kokoproteesi
kotihoito
käheä

hetta

kuumotus

high speed
hjulborr
hjälpfjäder

turbiini
rataspora
apujousi

hjälpsnitt

apuviilto

hjärtstillestånd
hoppa ur led, gå ur …
horisontell
hosta
hota

sydänpysähdys
nivel menee sijoiltaan
vaakasuora
yskä, yskiä
uhata

hudens hornlager
hudsvampsjukdom, dermatofytos

marraskesi
silsa, ihon-

hudulceration
huvudmål
huvudvärk
hypersekretion
hypertrofi
hypodonti

ihohaavauma
pääruoka
päänsärky
liikaeritys
liikakasvu
vajaahampaisuus

hypofunktion
hyposekretion
hål
håla, hålighet
hålighet, håla
hållningsläge, viloläge
hård
hårdna, stelna

vajaatoiminta
vajaaeritys
reikä
ontelo
ontelo
tasapainoasento
kova
kovettua

hårdvävnadsbildning
hårdvävnadsbrygga

kovakudosmuodostus
kovakudos-silta

hälsofostran
hälsotillstånd
hälsovårdscentral
hämatogen
hämatom, blodutgjutning
hänvisa, remittera
härdmedel
härdning
härdning, ljushätta
hävel, luxator, rotlyft, elevator
hög
högspänning
högspänningstransformator
hörntand
hörntandsförning, hörntandslyft
hörntandslyft, hörntandsförning
hörselgång, örongång

terveyskasvatus
terveydentila
terveyskeskus
vertamuodostava
hematooma, verenpurkauma
lähettää
karkaisin (rtg)
lämpökarkaisu, kovetus
valokovetus
hetta, huppu
heebeli
korkea
korkeajännite
korkeajännitemuuntaja
kulmahammas
kulmahammasohjaus
kulmahammasohjaus
korvakäytävä

höstblåsor

enterorokko

I
i det här stadiet
i famnen
i genomsnitt
i regel
idealbett
ila
ilande
immediatprotes

tässä vaiheessa
sylissä
keskimäärin
yleensä
ihannepurenta
vihloa
viiltävä
immediaattiproteesi

immundefekt

immuunipuute

impetigo, svinkoppor

märkärupi

implantat
inbyggd
inbäddad
inbördes
index (vax)
indirekt

implantti, istute, keinojuuri
sisäänrakennettu
upotettu
keskinäinen
indeksi (vaha)
epäsuora

indirekt överkappning

välillinen kattaminen

individuell passform
infektion, inflammation
infektionshärd

yksilöllinen muoto
tulehdus
infektiopesäke

infiltrationsbedövning

infiltraatiopuudutus

inflammation, infektion
infärgning
infärgningstablett
injektion
inlägg
innervation
inprovning
insida
instruktion
insänkning
interkuspalläge
interkuspidation
interocklusalt mellanrum
interradikulär ficka

tulehdus
värjäytyminen
väritabletti (plakkivärjäys-)
pistos
inlay-täyte
hermotus
sovitus
sisäpinta, sisäpuoli
työohje
upotus
interkuspaaliasento
interkuspidaatio
interokklusaaliväli
interradikulaaritasku

intraorala bilder

intraoraalikuvat

intraosseal ficka
invärtes
isolera

luunsisäinen tasku
sisäisesti
eristää

isolering

eristys

isolering (av kavitet)

eristys (kaviteetin)

isoleringsinstrument, toppsond

eristysinstrumentti

J
jacket krona
jonisationskamare
jour
journal (patient-)
juice, saft

jakku, kuorikko
ionisaatiokammio
päivystys
potilaskertomus
mehu

justera
jätteväxt
K
kalciumhydroxid
kalla
kallelse
kallpolymerisat (SW) kallakryl (FIN)
kant
kantskärning
kanyl
karakteristisk kurva
karies, tandröta
kariesbenägenhet
kefalostat (rtg)
keramisk
keramisk fyllning
keramisk krona
keramiskt inlägg
keramiskt onlay
keratiniserad, förhornad
kikhosta
kil
kila
kilben
kind
kindben,okben

säätää, korjata, oikaista
jättikasvu

kindfåran

kääntöpoimu, posken

kindhåla, käkhåla
kindknota
kindtand, molar
kirurgisk
kirurgisk söm, sutur, stygn
kittla
klaff
klammer
klammerplåt
klappring
klibbig
klinisk

poskiontelo
poskipää
poskihammas, molaari
kirurginen
ommel
kutittaa
läppä
pinne, haka
levykoje esim. RME
nakuttelu
tahmea
kliininen

kalsiumhydroksidi
kutsua
kutsu
kylmäakryyli
reuna
viistehionta
kanyyli
ominaiskäyrä
karies, hammasmätä
kariesalttius
kefalostaatti (rtg)
keraaminen
keraaminen täyte
keraaminen kruunu
keraaminen inlay-täyte
keraaminen onlay-täyte
sarveistunut
hinkuyskä
kiila
kiilata
kitaluu
poski
poskiluu

kliva/stiga ur stolen
klockstadium
klumpig
klåda
kniv, skalpell
knoppstadium
knut(a)
knyta ihop
knäppning
knöl
knöla till sig, bli ojämn
koagulation
kokakrylat
kolfiberstift
kollagenfiber
kombinationsprotes
komfort
komma åt
komplettera
komplicerad

nousta tuolista
kellovaihe
kömpelö
kutina
veitsi
nuppuvaihe
nystyrä
solmia yhteen
naksahdus (myös napitus)
patti
muuttua epätasaiseksi
hyytyminen
keittoakryyli
hiilikuitunasta
kollageenisäie
yhdistelmäproteesi
mukavuus
ylettyä
täydentää
komplisoitu, hankala

komplikation

komplikaatio

komponent
komposit

osa
yhdistelmämuovi

kompress
kompress av gasväv

sideharsotaitos, paineside
kompressi, sideharsotaitos

kon
konisk

kartio
kartiomainen, keilamainen

konkavitetsfil
konkavitetshake

konkaviteettiviila
konkaviteettihaka

konstruktion
kontakta
kontaktläge, muskulärt
kontaktyta
kontinuerlig
kontrastämne

rakennelma
ottaa yhteyttä
keskiasento, lihaskosketusasento
kosketuspinta
jatkuva
varjoaine

kontravinkelböjd excavator

kolmoistaivutettu pallokoverrin

kontroll
kontrollera, kolla
konturtång

kontrolli, tarkastus
tarkistaa
muotoilupihdit

koppla
kornighet

kytkeä
rakeisuus

koronal restaurering

koronaalinen restauraatio

korrigera
korrigering

korjata
korjaus

korsbett

ristipurenta

kostråd
kostvana
kraftström
krigsinvalid
krita
kritkaries
krona
kronavtagare
kronsax

ravintoneuvo/-ohje
ruokailutottumus
kolmivaihevirta
sotainvalidi
liitu
liitukaries
kruunu
iskuirroittaja, kruunun irroittaja
kruunusakset

kronterapi

kruunutushoito

krympa
kräkas, kasta upp
kräkning
krävande
kulled
kuren till slut
kusp
kusphöjning

kutistua
oksentaa
oksennus
vaativa
kuulanivel
kuuri loppuun
kuspi, nystermä
kuspikorotus

kvarbliven tandrot, tandrotsrest

jäännösjuuri

kvarvarande, återstående
kyretage
kyretera, skrapa
kyrett
käkben
käke
käkfraktur
käkhåla, kindhåla, käkbihåla
käkled
käkledsljud
käkläsa, trismus
känna

jäljellä oleva
kyretointi
kaapia, kyretoida
kyretti
leukaluu
leuka
leukamurtuma
poskiontelo
leukanivel
leukanivelääni
leukalukko
tuntua, tuntea

känselbortfall
känselnerv

tunnon häviäminen
tuntohermo

känslig
känslighet, sensitivitet
kärl (blodkärl)
köbildning

arka
sensitiivisyys, herkistyneisyys
suoni (verisuoni)
jononmuodostus

körtelfeber

mononukleoosi

L
labial
laboratorium
laga

huulenpuoleinen
laboratorio
paikata

lambå

kieleke

laminat
laterotrusionssida, arbetssida

laminaatti
työpuoli, laterotruusiopuoli

led
ledbedövning

nivel
johtopuudutus

ledgångsreumatism
ledkapsel
ledningsanestesi
ledspringa
legering

nivelreuma
nivelkapseli
johtopuudutus
nivelrako
metalliseos, lejeerinki

lentulo, pastaspiral, lentulo
lentulonål, lentulo, pastaspiral

lentulo
lentulo

ligatur

sidelanka, ligatuura

ligaturadapter

ligatuuranpainaja

liitos, yhteenkasvettuma (luu)
lindrig
lingual
ljudbildning
ljushärdare
lodrät
lokal
lokalbedövning
lokalbedövningsmedel
lossna
lucka
luckhållare
luftbläster
luftslut(sradering)
lugnande
lukt

symfys (ben)
lievä
kielenpuoleinen
ääntäminen
valokovettaja
pystysuora
paikallinen
paikkallispuudutus
paikallispuudutusaine
irrota
aukko
aukonsäilyttäjä
ilmapuusti
ilmasulku(radeeraus)
rauhoittava
haju

lustgas
luta

ilokaasu
kallistaa

luukalvo

periosti, luukalvo

luxator, hävel, rotlyft, elevator
lymfkörtel
lymfnod
lyster
läge(t)
läka
läkarintyg
läkning, helning, tillfrisknande, utläkning
lämna ut en protes
längsgående axel
läpp
läpp- och gomspalt
läpp-pressning

vipu, heebeli, luksaattori
imusolmuke
imusolmuke, imurauhanen, lymfakeränen
kiilto
tilanne, asento
parantua
lääkärintodistus
paraneminen
luovuttaa proteesi koekäyttöön
pituusakseli
huuli
huuli- ja suulakihalkio
huulen painaminen hampaisiin

läppkancer (cancer)
läppkommissuren, mungipa
läppspalt

huulisyöpä
suupieli
huulihalkio

lära sig

oppia

läsion

leesio

lättbro
löda
lödd led
lödning
lömsk
löna sig
lös upp i ett glas vatten
lösa upp
lösgöra
löslighet
lösning
lösning (vätska)
löstagbar
löstand
löständer
M

kevytsilta
juottaa
juotoskohta
hitsaus
salakavala
kannattaa
liuota lasillisessa vettä
liuottaa
irrottaminen
liukoisuus
ratkaisu
liuos
irrotettava
irtohammas
irtohampaat, tekohampaat

malign tumör

pahanlaatuinen kasvain

malign, elakartad

pahanlaatuinen

malocklusion
mandibel, underkäke, nederkäke
mantelkrona
manuell
manöverbord
manöverprofil

purentahäiriö
alaleukaluu, mandibula, alaleuka
vaippakruunu
käsin tehtävä, manuaalinen
säätöpöytä (rtg), ohjauspöytä (rtg)
ohjausprofiili

marginell benförlust

marginaalinen luukato

mast cell
material
matlust, aptit
matris
matrisband med cervikal vinge
matrishållare
matsmältning
maxilla
maxilla, överkäke
medicinering
mediotrusion
mejsel

syöttösolu
materiaali
ruokahalu
matriisi
matriisin lippa
matriisin kiristäjä
ruoansulatus
yläleukaluu
yläleuka, maksilla
lääkitys
mediotruusio, tasapainopuoli
taltta

mejselsickel

talttasirppi

mellanled i bro
mellanlägg
mellanmål
mellanrumsborste
mellansköljning

välihammas sillassa, väliosa, pontic
kappa
välipala
hammasväliharja
välihuuhtelu (rtg)

mellansvalget, orofarynx

suunielu

mera uttalad
mesialbett
metall
metallbundet porslin
metallkeramisk
metallstomme
metastatisk
minröjare
minska
missa
missbildning
missfärgad
missfärgning

selkeämpi
angle 3 -purenta
metalli
metallokeraaminen posliini
metallokeraminen
metallirunko
metastaattinen
miinanraivaaja
vähentää
epäonnistua
epämuodostuma
värjäytynyt
värjäytymä

mitralstadium
mjuk

hiippavaihe
pehmeä

mjukvävnad
mjältbrand, anthrax

pehmytkudos
pernarutto

mjölktand
mjölktandsbett, temporär dentition

maitohammas
maitohampaisto

mola

jomottaa

molande

jomottava

molande värk

jomotus

molar, kindtand

molaari, poskihammas

mollusk
momentnyckel (ultraljud)

ontelosyylä
momenttiavain (ultraäänilaite)

montera
morfologi
motbitning
motstående tand, antagonist
motståndskraft
mottagning
motämne, antikropp

asentaa
muoto-oppi
vastapurenta
vastapurija
vastustuskyky
vastaanotto
vasta-aine

mucoperiostlambå

limakalvoperiostikieleke

multiloculär
multipel
mun
munbotten
mungipa (laus. j:llä), läppkommissuren
munhygien
munhåla
munskärm

monilokeroinen
moninkertainen,monilukuinen
suu
suunpohja
suupieli
suuhygienia
suuontelo
huulilevy

muntorka, munntorrhet
munvatten/munskölj

suun kuivuminen
suuvesi

muskel
muskelvärk
mutation
måttlig
mässling
mäta något
N
nackdel
nackdrag, nackslinga

lihas
lihassärky
muunnos (geenit), mutaatio
kohtuullinen
tuhkarokko
mitata jotain
haittapuoli
niskaveto

nackstöd
napp, tutt (finlandism)
narkos
nativbild (rtg)
nativpreparat
natrium
nederkäke, underkäke, mandibel
nekros

niskatuki
tutti
nukutus, narkoosi
natiivikuva (rtg)
veresvalmiste (värjäämätön)
natrium
alaleuka, mandibula
nekroosi, kuolio

nekrosvävnad

kuollut kudos

nerv
nervreceptor

hermo
hermopääte

nervskada

hermovaurio

nervslida
nervös
nivå
njure
noggrann

hermotuppi
hermostunut
taso
munuainen
huolellinen, tarkka

nutritionskanal

nutritiokanava

nyckelben
nyförankring
nytt ben
nål
nålförare
näsans bihålor
näsborre
näsmusslor
nötas
nötningsfasett
nötningsskada
nötta, slitna tänder
O
obotlig
observation
observera
ocklusalyta
ocklusion, bett
ofta

solisluu
uusintakiinntys
uudisluu
neula
neulankuljettaja, neulankuljetin
nenän sivuontelot
sierain
nenäkuorikot
kulua
kulumisfasetti, tahkoviiste
hankausvaurio
kuluneet hampaat

ofullständigt rotfylld tand

vajaa juuritäyte

okben, kindben

poskiluu

parantumaton
tarkkailu, seuranta
tarkkailla, seurata
okklusaalipinta, purentapinta
keskipurenta, purenta, okkluusio
usein

okänslig
olycksfall
omcementering
omedelbart
omslagsveck, sulcus
omvänd kon
opalglaslik
operation
operationssal

tunnoton
tapaturma
uusintasementointi
välittömästi
sulkus, kääntöpoimu
vastakeila
maitolasimainen
leikkaus
leikkaussali

oral candidos

sammas

ordinera
ordinär
organism
oro-antral fistel

määrätä lääkettä
tavallinen
organismi, elimistö
suu-poskiontelo avanne,oro-antraalinen fisteli

orofarynx, mellansvalget

suunielu

ortodonti, tandreglering
ossifikation, benbildning
ossiointegration, käkbensförankring (impl.)
ostit

oikomishoito
luutuminen
luutuminen (impl.), osseointegraatio
ostiitti, luutulehdus

otät rotfyllning

hatara juuritäyte

oxidation
oxidering
P

hapettaminen
hapettuminen

packare - modellerare

pakkaaja - muotoilija

palatinalbar
pannhåla

palatinaalikaari
otsaontelo

panorama röntgenbild

panoraamaröntgenkuvaus

paraform
parallell
parallelteknik (rtg)
parapulpalstift
pares, ansiktsförlamning
parodontalmembran
parodontalspalt

paraformi
samansuuntainen
yhdensuuntaustekniikka (rtg)
ydinvierusnasta, parapulpaalinasta
pareesi, kasvohalvaus
parodontaalikalvo
parodontaalirako

parotiskörteln

korvasylkirauhanen

partialprotes
partiell sked
partiell tandkrona
passare

osaproteesi
osalusikka
osakruunu
harppi

passform

istuvuus

pastaspiral, lentulo, lentulonål

lentulo

patient

potilas

patientdokument
patientjournal
patientkansli

potilasasiakirja
potilaskertomus
potilastoimisto

pedodonti, barntandvård
pelare
pelare, stiftpelare
pellet (många pellets)
penumbra, halvskugga (rtg)

lasten hammashoito
pilari, tuki
sisäpilari juurihoidetussa h:ssa nastapilari
vanupallo, pumpulipallo
poispyyhkiytyminen (rtg)

periapikalbild

periapikaalikuva

perikymata

perikymata, pintapoimu (kiille)

periost

luukalvo, periosti

perkussionsömhet
permanent bett
permanent tand
pimpsten
pina
pincett
plack, bakteriebeläggning
plackfärgning
plan, jämn
planering
plast
plattprotes
plomb (finlandism), fyllning

perkussioarkuus, koputusarkuus
pysyvä hampaisto, purenta
pysyvä hammas
hohkakivi
kärsimys
pinsetti, atulat
plakki, bakteeripeite
plakkivärjäys
tasainen
suunnittelu
muovi
levyproteesi
paikka, täyte

plombera (finlandism), laga

paikata

plågsam
polering
pontic
porslin
porslinsfyllning
porslinsinlägg
porslinskrona
porslinsonlay
porös
position
posterior

tuskallinen
kiilloitus
sillan välihammas
posliini
posliinitäyte
posliininen inlay-täyte
posliinikruunu
posliininen onlay-täyte
huokoinen
sijainti
takimmainen

postoperativ vård,

jälkihoito, postoperatiivinen hoito

praktiskt, i praktiken
precision
precisionsavtryck
precisionsstöd, attachment
prefabricerad
premedicinering
preparationsgräns
preparationsmodell
preparera
pressa med tungan
pressa tänder
preventiv vård
preventiv- (P) -piller
primäravtryck
primärkontakt
primärmodell
primärvård
pris, belöning
protes
protesfixativ
protesrengöringsmedel
protessadel
protetik
protetisk
protrusion
protrusionskontaktläge
prova in i bettet
provisorisk, temporär
pröva
pseudoficka
pseudoled
pulpa, tandens "nerv"
pulpablotta
pulpahorn

käytännössä
tarkkuus
tarkkuusjäljennös 2
tarkkuuskiinnike
tehdasvalmisteinen
esilääkitys
hiontaraja
tappi (prot), preparointimalli
preparoida, valmistaa
painaa kieltä hampaita vasten
puristaa hampaita yhteen
ehkäisevä hoito
E-pilleri
esijäljennös, alkujäljennös
varhaiskontakti
alkumalli
perusterveydenhoito
hinta, palkinto
proteesi
proteesin kiinnite
proteesin puhdistusaine
proteesisatula
protetiikka
proteettinen
protruusio
etukosketusasento, protruusiokosketusasento
purentaan sovittaminen
tilapäinen, väliaikainen
kokeilla
valetasku
valenivel
hammasydin, pulpa
paljastunut pulpa
pulpasarvi, pulpaydinsarvi, hammasydinsarvi

pulpainflammation, pulpit
pulparummet
pulpasår
pulpaöverkappning

pulpatulehdus, hammasytimen tulehdus, pulpiitti
pulpaontelo
pulpahaava
pulpan kattaminen

pulpit, irreversibel
pulpit, reversibel
pulpotomi, partiell

pulpiitti, palautumaton / irreversiibeli
pulpiitti, palautuva / reversiibeli
pulpotomia, osittainen

pulserande

sykkivä, tykyttävä

pulserande, bultande, dunkande

sykkivä

punktsvetsning
punsa

pistehitsaus
punssaus

punsare

punssaaja

putsa, slipa
på ett tidigt stadium
på fastande mage
pågå
påssjuka
påtaglig
påverka
påvisa
Q
R
rakitis, engelska sjukan
ramverk, skelett
rassel

siistiä, hioa
varhaisessa vaiheessa
tyhjään mahaan
jatkua
sikotauti
huomattava
vaikuttaa
osoittaa, todistaa

reamer ( rotbehandling)

reamer (juurihoito)

reattachment
rebasera
rebasering
recept, (läkemedels)ordination
reciprokt stöd
reducera
reduktionsmedel
regeneration
rejäl
relativ fuktighet
remiss
remittera
ren
rengöring
reparation
residiv
resinfästad bro

uudiskiinnitys
pohjata
pohjaus
resepti, lääkemääräys
resiprookkielementti
alentaa, laskea, vähentää
pelkistin
uudiskasvu, regeneraatio
kunnon
suhteellinen kosteus
lähete
lähettää
puhdas
puhdistus
korjaus
uusiutuminen (taudin)
pintakiinnitteinen silta

riisitauti
runko
rahina

restbett
resttandsten

jäännöshampaisto
jäännöshammaskivi

retention

allemeno

retinerad tand
retraktionstråd

puhkeamaton hammas, retinoitunut hammas
adrenaliinilanka, retraktiolanka

retromolarområdet

poskihampaan takainen alue

retrusionläge, retruderat läge
retrusionsläge

retruusiokontaktiasento
retruusioasento, taka-asento (prot)

revisionsbehandling

uusintajuurihoito

riktkon (rtg)

suuntauskartio (rtg)

ringorm i hårbottnen, dermatofytos
rinofarynx, övre svalgrummet

pälvisilsa
nenänielu

rodnad
rostfri

punoitus
ruostumaton

rotbehandling

juurihoito

rotfyllning
rotförankring
rothinna
rothinnebedövning

juuritäyte, juurentäyte
juurikiinnitys
juurikalvo, sementti
juurikalvopuudutus

rotkanal
rotkanalinstrument
rotkanalsstoppare

juurikanava
juurikanavainstrumentti
juurikanavatäppäin

rotkanalstift

juurikanavanasta

rotlyft, hävel, luxator, elevator

heebeli, luksaattori, vipu

rotskruv
rotspets, apex
rotspricka

juurikanavaruuvi
juurenpää, apeksi
juuren halkeama

rund excavator

pallokoverrin

rundborr
ryggplatta
råka ut för en olycka
räcka ut tungan
rätta till

ruusupora
selkälevy
joutua onnettomuuteen
työntää kieli ulos
oikoa

rättsmedicin

oikeuslääketiede

röda hund
röka
röntgenbild
röntgenologi
röntgenrör

vihurirokko
tupakoida
röntgenkuva
röntgenologia
röntgenputki

röntgenstrålar
rör (rtg)
rörelseenergi
rörelseömhet
S
saliv, spott
salivrör

röntgensäteet
putkilo, tuubi (ortod)
liike-energia
liikearkuus

salivsten

sylkikivi

salivsug
samband
sammanbitningsläge
sandpapperstrissa
satsa på något

syljenimuri
yhteys
purenta-asento
hiekkapaperikiekko
sijoittaa johonkin

saxbett

saksipurenta

scharlakansfeber
Schwarz plåt
screening
sedera, premedicinera
sekret
sekundärbländare (rtg)
sekundärspole
selektiv slipning, inslipning av bettet
sensitivitet, känslighet
separat
sequester
serieextraktioner
serös
sexkant/hex (skruvmejsel)

tulirokko
Schwarzin levy
seulontatutkimus
esilääkitä
erite (sisäeritteinen rauhanen)
sekundaarikaihdin (rtg)
sekundaarikäämi
selektiivinen hionta
herkistyneisyys, sensitiivisyys
erillinen
sekvesteri, kuoliosiru
sarjaekstraktiot
herainen, seröösi
kuusiokolo (ruuvimeisseli)

sickel (flera sicklar)

sirppi

silben
silveramalgam
sjukskriva
självdisciplin
skada
skada, trauma
skadeverkan
skadlig
skaft
skal

seulaluu
hopea-tina amalgaami
määrätä sairasloma
itsekuri
haitta, vaurio
vaurio, trauma
haittavaikutus
vahingollinen
varsi
kuorikko

sylki
syljenimuri

skalfasad

laminaatti

skalle

kallo

skallfilm (rtg)
skalpell, kniv
skarv
skava
skavsår

lateraalikallokuva, kallofilmi (rtg)
veitsi
liitos, sauma
hangata, hiertää
hankauma, hiertymä

skedexcavator

kauhakoverrin

skeletalprotes
skelett
skeletterad partialprotes, gjuten skeletal delprotes

metallirunkoinen proteesi
luuranka, runko
rankaproteesi, metallirunkoinen osaproteesi

skelettprotes

rankaproteesi

skena
skicklig
skiftande
skinande
skivepitelcarcinom
skrapa
skrapa, kyretera
skrapljud
skriva ut
skruv
skräp
skulderpreparation
skydd
skyddsglasögon
skyddshylsa

kisko
taitava, huolellinen
vaihteleva
kiiltävä
levyepiteelikarsinooma
rapsuttaa
kaapia, kyretoida
ratina
määrätä lääke
ruuvi
lika, roska
olkapäähionta
suoja
suojalasit
suojahylsy

skälvning

horkka

skära ned
skölja
sköljning
slarva
slemhinna
slemhinneburen protes
slemhinneburen, slemhinnebaserad
slemhinneförtjockning

vähentää
huuhdella
huuhtelu
pinnata, olla huolimaton
limakalvo
limakalvokantoinen proteesi
limakalvokantoinen
limakalvopaksunnos

slemhinnesvullnad
slev

limakalvoturvotus
kauha

slipa

teroittaa, hioa

slipning
slippa
slipsten
slita
slita ner tänder
slitage
slitning
slitstyrka
slump
sluttrimning
slå in modellerna i artikulatorn
slå ut avtrycket
slöja (rtg)
smak

hiominen
välttää, välttyä
hiomakivi
kuluttaa
kuluttaa hampaita
kuluminen
kuluminen
kulutuskestävyys
sattuma
viimeistely
kipsata mallit artikulaattoriin
valaminen, jäljennöksen
huntu (rtg), perusharmaus (rtg)
maku

smaklök

makunystyrä

smakpapill
smyga
smärre
smärta
smärtintryck
smärtlindrande
smärtlindring
smärttröskel
snedplan
snitt
snuva
sond
spatel
specialist-/specialtandläkare
specialtandtekniker
spegel

makukeränen
hiipiä
pieni, vähäinen
kipu
kipuaistimus
kipua lievittävä
kivun lievitys
kipukynnys
vinolevy
viilto
nuha
koetin, sondi
laastain, spaatteli
erikoishammaslääkäri
erikoishammasteknikko
peili

spegelskaft

peilinkahva

spetsig

terävä

spetsnyckel (ultraljud)

kärkiavain (ultraäänilaite)

splitta (en krona)
spongiöst ben
spor
spotta

halkaista (esim. kruunu)
spongiosa, hohkaluu
itiö
sylkeä

spottkörtel, -körtlar

sylkirauhanen, -rauhaset

spridd strålning
spruta
spröd
spänna sig
spänningsvärde

hajasäteily
ruisku
hauras
jännittää
jännitearvo

spätelska

lepra

stabil
stans

vankka, tasapainoinen
työmallin tappi

stegvis exkavering

vaiheittainen ekskavointi

stift
stiftförankring
stiftkanalpreparation
stiftkrona
stiftpelare
stifttand
stolt
stomme
stoppa
stoppare
strimma

nasta
nastakiinnitys, nastaupotus
nastakanavaupotus
nastahammas, nastakruunu
nastapilari
nastahammas
ylpeä
runko
täyttää
täppäin
juoste

struplock, epiglottis

kurkunkansi, epiglottis

stryka på
stråla
stråla mot/till
strålbehandling
strålbiologi
stråldos
strålfilter
strålfönster (rtg)
strålknippe (rtg)
strålningsmängd
ström
stygn, sutur, kirurgisk söm
styrskena
ståltråd
stöd
stödpelare
stödtand, ankartand
störning

sivellä
harjas
säteillä jonnekin
sädehotio
säteilybiologia
sädeannos
säteilysuodatin
sädeikkuna (rtg)
sädekimppu (rtg)
säteilymäärä
virta (sähkö)
ommel
ohjauskisko
teräslanka
tuki
tukipilari
tukihammas
häiriö

sublingualiskörteln
submandibulariskörteln

kielenalussylkirauhanen
leuanalussylkirauhanen

successiv
suga på
sulcus, omslagsveck
supraosseal ficka
sutur, kirurgisk söm
sutur, stygn, kirurgisk söm
suturering

vähittäinen
imeä jotakin
kääntöpoimu, sulkus
luunpäällinen tasku
sauma
ommel
ompelu

svalgtonsill

kitarisa

svamphyfvävnad

sienirihmasto

svampsjukdom

sienitauti

sveda
svetsa
svida
svimma
svindel

kirvely
hitsata
kirvellä
pyörtyä
huimaus

svinkoppor, impetigo

märkärupi

svullen
svullnad
svulst

turvonnut
turvotus
kasvain

svälla upp

paisua

sy, suturera

ommella

syfilis

kuppa

syfte
symfys (ben)
symptomfri
synas
synlig
syra

tarkoitus
yhteenkasvettuma, liitos (luu)
oireeton
näkyä
näkyvä
happo

sålla
sållning
sår, ulcus, sårbildning
sårbildning, sår, ulcus
sårhake

seuloa
seulonta
haavauma
haavauma
haavahaka

sårpackning

sidos, haavapakkaus

sårslev

kauha

sällan
sätta i gång

harvoin
käynnistää

sötsaker
T
ta bort
ta ett avtryck
talmellanrum
tand
tandanlag
tandben, dentin
tandburen (protetik)
tandbåge
tandfé
tandficka
tandficksmätare, -sond
tandfollikel
tandframbrott, tandsprickning, tandframbrytning
tandframbrytning, tandframbrott, tandsprickning

makeiset

tandfyllning

hammaspaikka

tandförflyttning
tandgrop, alveol
tandgård
tandhygienist
tandkräm
tandkött

hampaan siirtyminen
hammaskuoppa, alveoli
hampaisto
suuhygienisti
hammastahna
ien

tandköttsinflamation, gingivit

ientulehdus, gingiviitti

tandköttskant
tandköttsrand
tandlaboratorium
tandlist
tandlossning
tandläkarbesök
tandlös

ienraja
ienraja
hammaslaboratorio
hammaspiena
hampaiden löyhtyminen, hampaiden irtoaminen
hammaslääkärikäynti
hampaaton

tandpetare

hammastikku

tandrad
tandreglering, ortodonti

hammasrivi
oikomishoito

tandrotsrest, kvarbliven rot

jäännösjuuri

tandröta, karies
tandsköttsficka
tandsprickning, tandframbrytning, tandframbott
tandsten

hammasmätä, karies
ientasku
hampaiden puhkeaminen
hammaskivi

ottaa pois
jäljentää
puheväli
hammas
hammasaihe
hammasluu, dentiini
hammaskantoinen (protetiikka)
hammaskaari
hammaskeiju
ientasku
ientaskumittari
hammassäkki, follikkeli
hampaiden puhkeaminen
hampaiden puhkeaminen

tandsticka
tandtekniker
tandtroll
tandtråd
tanduppställning
tandvårdsrädsla
tandyta
tapptand
team
tecken på något
teknisk
teleskopkrona
temporär dentition, mjölktandsbett
temporär, provisorisk
terapiplan, behandlingsplan

hammastikku
hammasteknikko
hammaspeikko
hammaslanka
hammasasettelu, hampaan asettelu
hammashoitopelko
hampaanpinta
tappihammas
tiimi
merkki jostakin
tekninen
teleskooppikruunu
maitohampaisto
väliaikainen, tilapäinen
hoitosuunnitelma

tidsbokning

ajanvaraus

tidur
tillfrisknande, helning, läkning, utläkning
tillväxt
tillåta
tilläggsuppgifter
tinning
tippning

kellolaite (rtg)
paraneminen
kasvu
sallia
lisätiedot
ohimo
kallistaminen

tolerans, tålighet

sietokyky

tomografi

tomografia, kerroskuvaus (rtg)

tonsill

nielurisa

toppsond, isoleringsinstrument
torr
torrlägga

eristysinstrumentti
kuiva
pitää kuivana

torsk, candidainfektion

monilaasi, kandidoosi

total plattprotes, helprotes
totalladdning
transparent
transplantat
transplantation
trauma, skada
tredagarsfeber
trefasström
trismus, käkläsa

kokoproteesi
kokonaisvaraus
läpinäkyvä
kudossiirre, transplantaatti
transplantaatio, kudoksen siirto
trauma, vaurio
vauvarokko
kolmivaihevirta
leukalukko

tromb
tryckfördelare
tryckhållfasthet
tryckpunkt
trycksår

tukos
paineenjakaja
puristuslujuus
painekohta
painehaava

trådpackare
trådsvamp

ienlanganpakkaaja
rihmasieni

trångställning
trä
träkil
trötthetskänsla
tugga
tuggförmåga
tuggning
tuggyta
tumme
tumsugning

ahtaustila, ahtaus
pujottaa
puukiila
väsymys, väsymisen tunne
purra, pureskella
puremiskyky, purentakyky
pureminen
purupinta
peukalo
peukalon imeminen

tumör

tuumori, kasvain

tunga

kieli

tungbandsplastik, frenulektomi
tungbasen
tungranden
tungtonsillen

kielijänteen katkaisu, frenulektomia
kielen tyvi
kielen reuna
kielirisa

turbinborr, high speed
tutt (finlandism), napp
tveksam
tvångsbett
tvångsvård
tvärstrimmig muskel
tvätta

turbiinipora
tutti
epäröivä
pakkopurenta
pakkohoito
poikkijuovainen lihas
pestä

tyfus
tålighet, tolerans

lavantauti
sietokyky

tång
täckprotes
tät
töja
U

pihdit
peittoproteesi
tiivis
venyttää

ulcus, sår, sårbildning
ultraljudsapparat

haavauma
ultraäänilaite

ultraljudsspets

ultraäänilaitteen kärki

under någons överinseende
underexponering (rtg)
underkäke, mandibel, nederkäke
underskott
underskär
undersökning
undvika
unilateral
unilokulär
uppföljning

jonkun valvonnassa
alivalotus (rtg)
alaleuka, mandibula
alimäärä
allemeno, kuvero
tutkimus, tarkastus
välttää
toispuoleinen
yksilokeroinen
seuranta

uppföljningstid

seuranta-aika

uppkomst av hål
uppmjukad
uppmärksam
upprörd (orolig)
uppskjuta
uppstå
uppställning, tanduppstötning

reikien muodostuminen
pehmentynyt
tarkkaavainen
järkyttynyt, levoton
lykätä tuonnemmaksi
muodostua
asettelu, hampaan
röyhtäys

uppsvälld

paisunut

urval
utdragning, extraktion
utesluta
utföra

valikoima, valinta
poisto (hampaan), ekstraktio
poissulkea
suorittaa

utlåtande

lausunto

utläkning, tillfriskning, helning, läkning
utlösa
utreda
utrustning
utseende
utslag
utstående
utvidga
utvidgningsbälg (rtg)
utvidgningstång
utvärtes

paraneminen
laukaista
selvittää
varusteet
ulkonäkö
ihottuma
ulkoneva
laajentaa
paisuntapalje (rtg)
venytyspihdit
ulkoisesti

uvula

kitakieleke

V

vaccin
vaddrulle
vakuum
vallpapill
vanlig
var
vara befogat
vara förberedd
vara på sin vakt
varas, bilda var
varbildande
varbildning

rokote
vanurulla
tyhjiö, vakuumi
vallinysty
tavanomainen
märkä
olla aiheellista
olla valmis
olla varuillaan
märkiä
märkivä
märän muodostus

varblåsa

märkärakkula

varhärd

märkäpesäke, abskessi

varig

märkäinen

vaskulär
vass

suonirikas
terävä

vass benkant

luusärmä

vattkoppor
vax
vaxkakelik
verkningsgrad
vertikal, lodrät
vertikalt
vicka
vid bitning
vidga, utvidga
vidta åtgärder
viloläge, hållningsläge
vinkel
vinkelborste
vinkelstycke
visdomstand
våglängd
vårta
välbegränsad
välfärd
värdefull
värk

vesirokko
vaha
mehiläiskennomainen
hyötysuhde
pystysuora
pystysuoraan
heiluttaa
purtaessa
laajentaa
ryhtyä toimiin
tasapainoasento
kulma
kulmaharja,soloharja
kulmakappale
viisaudenhammas
aallonpituus
syylä
selvärajainen
hyvinvointi
arvokas
särky, kipu

värmebehandling

lämpöhoito

värmekänsla

kuumotus

värna om
väteperoxid
vätska
vätskebalans
vävnad
växelbett
växling (tand)
X
Y
yta
ytbedövning
ytlager
ytskikt
ytspänning
ytstruktur
yttersida
Z
Å

suojata
vetyperoksidi
neste
nestetasapaino
kudos
vaihduntavaiheen purenta
vaihdunta (hampaiston)

ångest

ahdistus

återcementering
återställa
återuppbygga
åtgärd
Ä
ädelmetall
ärende
ärftlig
ärr
Ö
ögla

uudelleen sementointi
palauttaa
rakentaa uudelleen
toimenpide

öm

aristava, arka

ömhet
ömma
önskvärd
öppet bett
öppet sår
örontappar (rtg)

arkuus
aristaa
toivottu, toivottava
avopurenta
avohaava
korvatapit (rtg)

pinta
pintapuudutus
pintakerros
pintakerros
pintajännitys
pintarakenne
ulkopinta

jalometalli
asia
perinnöllinen
arpi
silmukka

överbelastning
överbett
överdosering
överföras
överhettning

ylikuormitus, ylirasitus
ylipurenta
liika-annostus
siirtyä
ylikuumeneminen

överkappning

kattaminen

överkappning, direkt
överkappning, indirekt
överkäke, maxilla
överkänslig
överkänslighet
överskott

kattaminen, välitön
kattaminen, välillinen
yläleuka, maksilla
yliherkkä
yliherkkyys
ylimäärä

överskottsskärare

ylimääränpoistaja

övertalig tand

ylilukuinen, ylimääräinen hammas

övre svalgrummet, rinofarynx

nenänielu

