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 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 

 
Köszönjük érdeklődését Német-Magyar Fogászati Nyelvcsomagunk iránt! 
 
Amint a mintából láthatja nem csak szószedetről van szó, mivel az a tapasztalat, 
hogy az új szavakat sokkal könnyebb megjegyezni szövegkörnyezetükben. 
 
A teljes anyag gyakorlati nyelvre épül, és a németül történő, beteggel való 
kommunikáció felkészítésére szolgál. 
 

Célunk a tananyag összeállításakor az volt, hogy az ön nyelvtanulási munkáját 
lerövidítsük, tehát ön minél előbb színvonalasan tudjon:  

- Németül tájékoztatást adni a betegeknek  

- Németül utasításokat adni a beavatkozások során 

 
A 80 oldalas német segédanyag több mint ezer kifejezést tartalmaz. 
 
Témakörök: 

- Recepció és Beteg  

- Fog  

- Tömés és Foghúzás  

- Foggyökérkezelés  

- Korona, Híd és Héjak  

- Műfogsorok  

- Más Kezelések  

- Általános / Tanácsadás  

 
Weboldalunkon a nyomtatott jegyzethez kapcsolódó online hanganyag található, 
mely fejleszti a hallás utáni értést, és segít a helyes kiejtés elsajátításában.  
(Kb. 6 órányi hanganyag) 
 
Szókincse aktiválásához javasoljuk, hogy a tananyag átolvasása ill. meghallgatása 
után, próbálgassa a kifejezéseket magyarról németre fordítani. 

Hangminta + Árak + Megrendelés: www.workfluent.com 

További felmerülő kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére: 

admin@workfluent.com 
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1 Lassen Sie mich sehen, was ich für Sie 
tun kann 

Hadd lássam, mit tehetek önért 

2 Ich werde Ihnen erklären, 
was wir machen werden 

El fogom önnek magyarázni,  
amit csinálni fogunk 

3 Wir werden mit Ihnen besprechen, 
welche Möglichkeit für Sie am besten 
ist 

Meg fogjuk önnel beszélni, 
melyik a lehetőség önnek a legjobb 

4 Ich nehme an, dass Sie diese Zähne 
behalten wollen 

Feltételezem, hogy meg akarja tartani 
ezeket a fogakat 

5 Wir werden versuchen, diesen Zahn 
zu retten 

Meg fogjuk próbálni megmenteni ezt a 
fogat 

6 Wir werden einige Untersuchungen 
machen 

Néhány vizsgálatot fogunk végezni 

7 Fühlen Sie jetzt Schmerzen? Érez fájdalmat most? 

8 Lassen Sie mich Ihre 
Röntgenaufnahme überprüfen 

Hadd vizsgáljam meg a röntgenfelvételt 

9 Das erste, was wir tun müssen, ist Sie 
zu betäuben 

Az első, amit végeznünk kell az, hogy 
elzsibbasztjuk önt 

10 Sie werden während des Eingriffs 
keine Schmerzen spüren  

Ön nem fog semmi fájdalmat érezni a 
művelet közben 

11 Wir müssen die Kanäle mit etwas 
Bohren erreichen 

El kell érjük a csatornákat valamennyi 
fúrással 

12 Es war nicht so schlimm, nicht wahr? Nem volt túl kellemetlen ugye? 

13 Wir werden Ihren Biss anschauen, 
um dafür zu sorgen,  
dass alles in Ordnung ist 

Meg fogjuk  nézni a harapást, hogy 
gondoskodjunk róla,  
hogy minden rendben 

14 Der Zahn kann abbrechen,  
wenn Sie darauf kauen  

A fog eltörhet  
ha ön rág rajta 

15 Dies ist eine provisorische Füllung, 
bis wir eine Krone darauf legen 

Ez egy ideiglenes tömés, 
amíg a koronát rá nem tesszük 

16 Sie haben ein kleines Loch 
in einem oberen Backenzahn 

Önnek van egy kis lyuk 
egy felső nagyőrlőjén 

17 Versuchen Sie in den nächsten 24 
Stunden, nicht auf diesen Zahn zu 
beißen 

Próbáljon meg a következő 24 órában, 
nem harapni erre a fogra 

18 Wir können keine Wurzelbehandlung  
an diesem Zahn vornehmen 

Nem tudunk gyökérkezelést végezni  
ezen a fogon 

19 Diese Nähte lösen sich von selbst auf  Ezek a varratok feloldódnak maguktól 

20 Jetzt werden wir die Abdrucke für die 
obere und untere Zahnprothese 
nehmen 

Most lenyomatokat fogunk venni  
az alsó és felső műfogsornak 

21 Wenn Sie zurück kommen, 
werden Sie das Prothesenmodell aus 
Wachs einprobieren 

Amikor ön visszajön,  
a viasz műfogsormintákat fogja bepróbálni 
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22 Hier ist Ihr endgültiges Gebiss, 
wir werden es einprobieren 

Itt vannak az ön végső / állandó műfogsorai, 
be fogjuk őket próbálni 

23 Sie wird durch die Saugwirkung 
zwischen Prothese und Gaumen im 
Mund gehalten  

Azt a műfogsor és a szájpadlás közötti 
szíváserő tartja a szájban 

24 Sie können sie selbst einsetzen und 
wieder herausnehmen 

Ön azt saját maga be tudja tenni és ki tudja 
venni  

25 Ein Implantat ist eine Zahnschraube, 
die in den Kieferknochen  
eingeschraubt ist 

Az implantátum az egy fogászati csavar,  
mely be van csavarozva  
az állkapocs-csontba 

26 Es dauert etwa 4 - 6 Monate, bis der 
Knochen das Implantat integriert hat 

Az körülbelül négy-hat hónapig tart,  
amíg a csont az implantátumot befogadja  

27 Die Herstellung einer Porzellankrone 
dauert etwa zwei Wochen 

A porcelán korona elkészítése körülbelül 
két hétbe telik 

28 Sie werden eine provisorische Krone 
erhalten, um Ihre Zähne zu schützen 

Ön kapni fog egy ideiglenes koronát,  
hogy védje a fogait 

29 Jetzt werden wir die Kronen ankleben Most fel fogjuk ragasztani a koronákat 

30 Sie können sie wie Ihre eigenen Zähne 
behandeln 

Úgy kezelheti őket, mint a saját fogait 

31 Bei Ihrem nächsten Besuch werden 
wir die provisorische Brücke 
entfernen 

A legközelebbi eljövetelekor  
el fogjuk távolítani az ideiglenes hidat 

32 Jetzt werden wir die Zähne für 
Veneers vorbereiten 

Most elő fogjuk készíteni a fogakat a 
héjakhoz 

33 Wir machen Ihre unteren acht 
Vorderzähne 

Mi az ön alsó nyolc első fogát csináljuk 

34 Wir werden die Oberfläche des 
Zahnschmelzes entfernen 

El fogjuk távolítani a fogzománc felszínét 

35 Das war der schwierigste Teil des 
Verfahrens, 
es ist vorbei 

Ez volt a legnehezebb része  
a műveletnek,  
de már túl van rajta 

36 Ich möchte sicher sein, 
dass Ihr Biss gleichmäßig ist 

Biztos akarok lenni benne,  
hogy az ön harapása egyenletes 

37 Die Veneers halten bis zu zehn Jahre  A héjak 10 évig is megmaradnak 

38 Sie müssen nächste Woche 
zurückkommen  

Önnek vissza kell jönnie a jövő héten 

39 Zähneputzen ist nicht genug, 
Sie sollten auch Zahnseide verwenden 

Fogmosás nem elegendő,  
fogselymet is használnia kell 

40 Der Gesamtbetrag lautet 840 EUR A teljes összeg 840 Euró 

41 Wie möchten Sie bezahlen? Hogyan szeretne fizetni? 
 

Ez a tananyag nem fogorvosi tanácsadási célokat szolgál, kizárólag idegennyelvi ismeretterjesztésre lett összeállítva. 


