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 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 

 

Köszönjük érdeklődését Angol-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 angolul történő, beteggel való 
kommunikáció felkészítésére szolgál. 
 
Célunk a tananyag összeállításakor az volt, hogy az ön nyelvtanulási munkáját 
lerövidítsük, tehát ön minél előbb színvonalasan tudjon:  

- Angolul tájékoztatást adni a betegeknek  

- Angolul utasításokat adni a beavatkozások során 

 
Az 58 oldalas angol 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.  
Az anyanyelvi angol hanganyag fejleszti a hallás utáni értést, és segít a helyes kiejtés 
elsajátításában. (Kb. 5 órányi hanganyag) 
 
Szókincse aktiválásához javasoljuk, hogy a tananyag átolvasása után próbálja a 
kifejezéseket magyarról angolra fordítani. 

Hangminta + Árak + Megrendelés: www.workfluent.com 

További felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére: 

admin@workfluent.com 
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1 Just behind you on the right side  
is the waiting area,  
you will be seen shortly 

Ön mögött a jobb oldalon  
van a váró,  
meg fogják vizsgálni rövidesen 

2 We are here to help you  
to get over your anxiety  

Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk önnek 
a félelmén túltenni magát 

3 Part of the plaque is underneath your 
gums 

A plakk / foglepedék egy része az ön ínye 
alatt van 

4 First we are going to remove tartar and 
plaque from the teeth 

Először el fogjuk távolítani a fogkövet és a 
plakkot / foglepedéket a fogakról 

5 We can improve the colour of your teeth Tudjuk javítani a fogai színén 

6 We need to look at  
how large the cavity is 

Meg kell nézzük,  
milyen nagy a szuvasodás 

7 Can I take a quick look at it? Vethetek rá egy gyors pillantást? 

8 You have a small cavity  
on an upper molar 

Önnek van egy kis szuvasodása  
egy felső nagyőrlőjén 

9 I suggest we put a filling in there Ajánlom tegyünk bele egy tömést 

10 Not a lot of the tooth needs to be drilled 
away before the tooth colour filling 

Nem sok fogat kell eltávolítani fúróval 
/elfúrni/ a fogszínű tömés előtt 

11 We can make them look as natural as 
possible 

Meg tudjuk csinálni úgy, hogy annyira 
természetesnek néznek ki, amennyire 
lehetséges 

12 It is soft when placed in the tooth  
and hardened with a bright light 

Az puha a fogba helyezve,  
és meg van szilárdítva egy világos fénnyel 

13 Silver fillings contract and expand with 
hot and cold 

Az amalgám tömések összehúzódnak és 
tágulnak a forró és hideg hatására 

14 Inlays and onlays restore large cavities 
without having to make a crown 

A betétek nagy szuvasodásokat állítanak 
helyre anélkül, hogy koronát kellene 
készíteni 

15 You need that tooth extracted Önnek ki kell húzatni azt a fogat 

16 I am going to give you an injection  
at the very back of your mouth  
behind the tooth 

Egy injekciót fogok adni önnek a szája 
leghátulján,  
a fog mögött 

17 You won’t feel a thing, don’t worry Ön nem fog semmit érezni, ne aggódjon 

18 It wasn’t too bad, was it? Nem volt nagyon rossz ugye? 

19 I also need to prescribe antibiotics Antibiotikumot is kell felírnom 

20 So this tooth has been very sensitive  
for about a month or so? 

Szóval, ez a fog nagyon érzékeny körülbelül 
egy hónapja, vagy úgy? 

21 We are going to try to save that tooth Meg fogjuk próbálni megmenteni azt a 
fogat 

22 If left untreated the infection can travel 
down to the jawbone 

Ha kezeletlenül hagyjuk,  
a fertőzés lejuthat az állkapocs-csontba 

23 It needs to be treated straight away Szükséges azonnal kezelni 

24 Root canal treatment allows us  
to keep the tooth 

A foggyökérkezelés lehetővé teszi, hogy 
megtartsuk a fogat 
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25 You will not feel anything 
as you had an injection 

Ön nem fog semmit érezni,  
mivel kapott egy injekciót 

26 After root canal treatment  
a filling or crown will be needed 

Foggyökérkezelés után  
egy tömésre vagy koronára lesz szükség 

27 We take an X-ray  
to confirm everything is OK 

Egy röntgenfelvételt készítünk, hogy 
igazoljuk minden rendben van 

28 Placing a crown on the top  
covers and protects the tooth 

Korona ráhelyezése,  
eltakarja és védi a fogat 

29 Your bridge is going to fill that void Az ön hídja betölti majd azt az üres helyet / 
üres teret 

30 The bridge will make chewing easier for 
you 

A híd meg fogja könnyíteni a rágást önnek 

31 The teeth in the bridge will look like your 
natural teeth 

A fogak hídban az ön természetes fogához 
hasonlóan fognak kinézni 

32 We are almost done Majdnem készen vagyunk  

33 I need to adjust it a bit Igazítanom kell egy kicsit 

34 I want to make sure  
that your bite is even  

Biztos akarok lenni benne,  
hogy az ön harapása egyenletes 

35 A veneer generally only covers the front 
of the tooth  

A héj általában csak a fog elejét takarja 

36 Veneers are thin piece of porcelain  
that are attached to your existing teeth 

A héjak vékony porcelán darabok, melyek a 
meglévő fogaihoz vannak rögzítve 

37 I need to remove your old veneer first Először el kell távolítanom az ön régi héját 

38 We are doing six veneers  
on the upper teeth 

Hat héjat készítünk a felső fogakra 

39 I would like to put all the veneers on  
at the same time 

Szeretném feltenni az összes héjat 
egyszerre 

40 One form of tooth replacement is  
a full removable upper denture 

A fogpótlások egyik formája  
a kivehető teljes felső műfogsor 

41 It can be put in and taken out by you Azt ön be tudja tenni és ki tudja venni 

42 We are going to take an impression Egy lenyomatot fogunk venni 

43 Here are your permanent dentures,  
we are going to try them 

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

44 You might need some time  
to get used to them 

Önnek lehet, hogy szüksége lesz bizonyos 
időre, hogy hozzájuk szokjon 

45 An implant is a dental screw  
that is screwed into your jawbone 

Az implantátum az egy fogászati csavar, mely
be van csavarozva az állkapocscsontjába 

46 Now you can have a look at it Most már vethet rá egy pillantást  

47 I am very pleased  
with the shade match 

Nagyon elégedett vagyok  
az árnyalat párosítással 

48 Are you happy with them? Elégedett velük? 

49 The total amount is £840 A teljes összeg 840 Font 

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


