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VOCABULARIO – DENTISTA
Słownictwo – dentysta
1. Ząb
Español
la estructura del diente
la boca
la cara / el rostro
la comisura labial
la mandíbula / el maxilar inferior
el maxilar superior
la quijada
el alveolo
el ápice (de un diente)
el agujero apical
la corona
el cuello gingival
la dentición decidua
la dentición permanente
la dentina
la encía
el esmalte
el periodonto
el periostio
la pulpa dentaria
la raíz
los tipos de dientes
el diente canino
el diente incisivo
el diente molar
el diente premolar
la muela cordial / del juicio
el diente cariado
el diente inclinado
el diente torcido
el diente muerto
el diente sano

Polski
budowa zęba
usta / jama ustna
twarz
kącik ust
dolna szczęka, żuchwa
górna szczęka
szczęka
zębodół
szczyt zęba
otwór szczytowy zęba
korona zęba
szyjka zęba
zęby mleczne
zęby stałe
zębina
dziąsło
szkliwo
ozębna
okostna
miazga zęba
korzeń zęba
rodzaje zębów
kieł
siekacz
ząb trzonowy
ząb przedtrzonowy
ząb mądrości
ząb próchniczy
ząb pochylony
krzywy ząb
ząb martwy
zdrowy ząb

2. Czynności
Español
lavarse/ cepillarse los dientes
enjuagarse la boca
masticar
emblanquear
limpiar con seda/hilo dental
limpiar la placa dental
pulir
sacar/ extraer un diente (una muela)
corregir, enderezar

Polski
umyć zęby
przepłukać usta
przeżuwać
wybielać
nitkować zęby
usuwać kamień nazębny
polerować
usuwać zęba
prostować
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3. Problemy
Español
dolor de muelas
la gingivitis
el sarro
el dolor agudo / intenso
el dolor continuo
el dolor lancinante
la hinchazón
la caries

Polski
ból zębów
zapalenie dziąseł
kamień nazębny
ostry ból
ciągły ból
ból przeszywający
opuchlizna
próchnica

4. U dentysty
Español
el dentista
la odontología
los medicamentos analgésicos
los medicamentos anestésicos
los medicamentos antiflogísticos
los medicamentos citostáticos
el aparato de succión de la saliva
la bandeja de instrumentos
el bisturí
el cabezal
el cajón de las fresas
el cincel de huesos
la cubeta para tomar impresiones
la cucharilla quirúrgica
la cureta
el empaste
la escudilla para escupir, la escupidera
el espejo de boca / dental
las fresas
la obturación
las pinzas
el puente dental
el sillón odontológico
la revisión
el cepillo de dientes
el dentífrico
el enjuague bucal
el hilo de higiene dental / la seda dental
la placa dental / el sarro dental
la prótesis dental
el tratamiento del conducto radicular
el empaste dental

Polski
stomatolog
stomatologia
leki przeciwbólowe
leki znieczulające
leki przeciwzapalne
leki o opóźnionym działaniu
ślinociąg, rureczka do wyciągania śliny
taca z narzędziami
skalpel
zagłówek
pojemnik na wiertła
dłuto
aplikator do robienia odcisków
łyżeczka chirurgiczna
narzędzie do usuwania kamienia nazębnego
wypełnienie
spluwaczka
lusterko dentystyczne
wiertła
plomba
szczypczyki
mostek
fotel dentystyczny
kontrola
szczoteczka do zębów
pasta do zębów
płyn do płukania jamy ustnej
nitka dentystyczna
kamień nazebny
proteza
leczenie kanałowe
wypełnienie ubytków

www.optimismocompartido.pl
Vocabulario: Dentista
5. U ortodonty
Español
la oclusión dental
el aparato lingual
el alineador trasparente
los brackets convencionales
los brackets estéticos
el alambre
el ortodoncista
el aparato dental
removible
fijo

Polski
zgryz
aparat lingwalny (językowy – znajduje się po
wewnętrznej stronie zębów)
niewidoczna nakładka na zęby
metalowy zamek ortodontyczny
estetyczny zamek ortodontyczny
drut
ortodonta
aparat na zęby
ruchomy
stały

