T A N D • L Æ • G E S K
Anamnese (a•nam•ne•se sb. -n, -r, -rne)
Hvordan går det så ellers…?

Nabotænder (na•bo•tæn•der sb. -ne)
Partiel betegnelse af personen, der bor 		
ved siden af

Autoklave (au•to•kla•ve sb. -n, -r, -rne)
Et virkelig usexet apparat

Percussion (per•cus•sion sb. -en, er, erne)
Rytmisk og underholdende brug af
patienten

Bro (bro sb. –en, -erne)
Kort dansk talesprogsvariant af det 			
amerikanske ”wass’up bro..?”

Plak (plak sb. -ken, -ker, -kerne)
Stavefejl på hvidt klæde ved pistolmunding

Calculus (cal•cu•lus sb.)
Matematiske ligninger der dræber kedelig 		
ventetid op til en virkende bedøvelse

Profund (pro•fund adj. –e, -t)
Et udtryk for tandlægers dybe kærlighed
til tænder

Caries (ca•ri•es sb. –en)
Strithåret trold. Har en rødhåret bror

Præmolar (præ•mo•lar sb. –en, -erne)
Stenbro-københavnsk for yndig lille 			
kolonihave blomst

Cerec (ce•rec sb. –en, -erne)
Et pokkers sexet apparat

Pulpitis (pul•pi•tis sb. –en. pl.: pulpiterne)
Gene på grund af utæthed nær pulpi

Composit (com•po•sit sb. –en, -erne)
Nydelig bunke i baghaven

Saliva (sa•li•va sb. -en)
Væske der ligger hvor der burde være tørt

Fantomsmerter (fan•tom•smer•ter sb. pl. -ne) 		
Det stik modsatte af Batmans

Sinusløft (si•nus•løft sb. -et, -ene)
Lightversion af det mere komplicerede 		
cosinusløft

Iatrogen skade (i•a•tro•gen ska•de sb.
-n, -r, -rne)
Noget en anden tandlæge er skyld i

Smertebaneprægning (smer•te•ba•ne•præg•ning
sb. -en, -er, -erne)
Generel forklaring på hvorfor
tandlægens bedøvelse ikke virker

Kofferdam (kof•fer•dam sb. -men, -me, -mene)
En slags voksdug. Findes i skab nr. 3
på Tandlægeskolen
Kroner (kro•ne sb. -n, -r, -rne)
Ja tak - og gerne i store mængder

Sterilisation (ste•ri•li•sa•tion sb. -en, -er, -erne)		
Magisk rum hvor instrumenter
forvandles funklende fine

Laser (la•ser sb. , -en, -e, -ne)
Et sexet apparat

Superficiel (su•per•fi•ciel adj. –t, –elle) 			
Ficiel men på en cool og nærmest 			
overnaturlig måde

Malign (ma•lign adj. -t, -e)
Patienten bør betale kontant

Tang (tang sb. -en)
Ingrediens i japansk mad og en anelse
generende når man bader i havet

Molar (mo•lar sb. -en, -erne)
Kendt fra børnesang efterfulgt af
” …mak, mak, mak”

Del 1 af en tandlæge’sk / dansk ordbog kun tilsat glimt i øjet og sparring med tandlæger
Hånden på hjertet. Vi har ikke lysten og slet ikke evnerne til at behandle tænder.
Måske har du det på samme måde med markedsføring…
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