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appointment  objednání u lékaře 
average  průměrný 
bad teeth  špatné zuby 
braces  rovnátka 
cavity  zubní kaz; dutina 
crown a tooth  nasadit korunku na zub 
deciduous teeth  mléčné zuby 
delicate roots   jemné kořeny 
dental hygiene  zubní hygiena 
dental nurse  zdravotní sestra u zubaře 
dentist  zubař 
dentition   chrup; prořezávání zubů 
dentures  umělý chrup 
do a survey   udělat průzkum; anketu 
drill  vrtačka 
every once in a while  každou chvíli 
extraction  vytržení, vytažení, extrakce 
false teeth  umělé zuby 
filling  plomba, výplň zubu 
first set of teeth  první zuby 
fit a bridge  udělat můstek 
floss  dentální nit, nit na čištění mezizubních prostor 
floss one's teeth  čistit mezizubní prostory zubní nití 
gum abscess  absces na dásních 
gums   dásně 
have a tooth out  nechat si vytrhnout zub 
have a tooth pulled (US)  nechat si vytrhnout zub 
infrequently  nepravidelně 
loose tooth  uvolněný, viklavý zub 
mouth cavity  ústní dutina 
oral hygiene  hygiena ústní dutiny 
oral surgeon  stomatochirurg 
orthodontist  odborník v ortodoncii (specializuje se na rovnátka) 
overall   celkový 
permanent teeth   stálé zuby 
plaque  zubní povlak 
pointed cusps  ostré špičky (zubů) 
poor  chudý, chudák 
primary teeth are shed  dětské zuby vypadávají 
prone to wear  náchylný k opotřebení 
pulp chamber  dřeňová dutina 
pus  hnis 
pyorrhoea alveolaris  paradentóza 
rinse with mouthwash  vypláchnout si ústa ústní vodou 
sensitive to temperature   citlivý na změny teploty 
shedding   vypadávání zubů, prolití krve 
surgeon  chirurg 
toothache  bolest, bolení zubů 
two successive sets of teeth  dvoje zuby  
waiting room  čekárna 
What scares you most?   Čeho se nejvíc bojíte? 
wisdom tooth  zub moudrosti 
within the last six months  za poslední půlrok, v průběhu posledních šesti 
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