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Abduktion - abductio, abdukce, odtažení

Adaption - adaptio, adaptace, přizpůsobení

Adduktion - adukce, přitažení

Amelie - amelia, amelie, zcela chybející končetina  

Anterior - anterior, přední, vpředu 

Aseptisch - asepticus, aseptický, sterilní, bez choroboplodných zárodků

Axial - axialis, axiální, ležící v pomyslné ose končetiny (axis = osa)

Cervikal - cervicalis, cervikální, krční, šíjový

Chronisch - chronicus, chronický, zdlouhavý, vleklý 

Dexter - dexter, pravý, na pravé straně

Distal - distalis, distální, okrajový, vzdálený

Dorsal - dorsalis, dorzální, hřbetní, zadní

Dysmelie - dysmelia, vrozený nedokonalý vývin některé, končetiny, vývojová vada

Dysplasie - dysplasia, dysplazie, nesprávný vývin končetiny, odchylné utváření těla 

Epicondylitis - epikondylitida, zánětlivé onemocnění nadkloubního hrbolku kosti pažní

Extension - extensio, extenze, natahování nebo narovnávání končetiny v kloubu

Extremität - extremitas, končetina

Femur - femur, kost stehenní 

Fibula - fibula, kost lýtková

Flexion - flexio, flexe, ohnutí, ohýbání končetiny v kloubu

Fraktur - fractura, fraktura, zlomenina

Genu - genu, koleno

Hallux - hallux, palec u nohy

Hämatom - haematoma, hematom, krevní výron

Inferior - inferior, spodní, dolní

Inversion -  inversio, inverze, otočení, vtočení

Konkav - concavus, konkávní, vydutý, vyhloubený vnitřním směrem

Konvex - convexus, konvexní, vypouklý, klenutý vnějším směrem

Lateral - lateralis, laterální, boční, postranní, ležící směrem od středové osy těla

Lordose - lordosis, lordóza, prohnutí páteře dopředu v rovině sagitální (předozadní)

Lumbal - lumbalis, lumbální, bederní

Luxation - luxace, vykloubení, vymknutí kosti z kloubu
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Malleo(lus) - malleolus, hlezno, kotník

Medial - medialis, mediální, střední, ležící směrem ke středové ose těla

Mono - (z monos = jediný), předpona ve významu jediný

Monozentrisch - monocentricus, monocentrický, s jedním středem, v katalogu ve významu jednoosý 

kloub

Os - os, kost

Patella - patella, čéška

Pelvis - pelvis, pánev

Plantar - plantaris, plantární

Poly - (z polys = mnohý), předpona ve významu mnohý

Polyzentrisch - polycentricus, polycentrický, mající více středů, v katalogu ve významu víceosý

Posterior - posterior, zadní, vzadu

Pronation (Einwärtsdrehung) - pronatio, (z pronare = dopředu vnitřním směrem ohýbat), pronace, 

otáčení chodidla kolem jeho podélné osy tak, že vnější okraj se zdvihá, vnitřní klesá

Prophylaxe - prophylaxis, profylaxe, soubor opatření k zabránění něčemu

Proximal - proximalis, proximální, blízký, nejbližší tělu

Rotation - rotatio, rotace, otáčení např. ruky, nohy, hlavy a trupu kolem bodu nebo osy

Sinister - sinister, levý, na levé straně

Superior - superior, nahoře ležící, horní, vrchní

Supination (Auswärtsdrehung) - supinatio, supinace (ze supinare = obracet nahoru vnějším směrem), 

odvrácení, zdvižení vnitřní hrany chodidla při současném poklesu jeho vnější hrany

Sura - sura, lýtko

Talus - talus, kost hlezenní, hlezno

Tibia - tibia, kost holenní

Trauma - trauma, úraz, poranění

Tuber (ischii) - tuber os ischiadicum, sedací kost, hrbol sedací

Ulcus - ulkus, vřed

Valgus - valgus, vbočený, v katalogu: zakřivený, 

vbočený dovnitř ve formě písmene x

Varus - vybočený, křivý, v katalogu: zakřivený, 

vybočený vně ve formě písmene o


