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1.1.
 

Podrobný atlas anatomie se snPodrobný atlas anatomie se sníímky ze mky ze 
zobrazovaczobrazovacíích metod a operach metod a operaččnníích sch sáállůů

2.2.
 

Neomezený pNeomezený přříístup po celou dobu studiastup po celou dobu studia
3.3.

 
Zdrojem dat pro elektronický testZdrojem dat pro elektronický test

Takovýto atlas bude provTakovýto atlas bude prováázet studenty pzet studenty přři výuce i výuce 
teoretických, preklinických i klinických oborteoretických, preklinických i klinických oborůů..





Ortopantomogram –

 

anatomie
Zhotovený ortopantomogram k vyloučení

 

zánětlivého fokusu. 

1. Fovea mentalis

 
2. Foramen mentale

 
3. Bazální

 

kompakta

 
4. Os hyoideum

 
5. Krční

 

obratel C2

 
6. Canalis mandibulae

 
7. Úhel mandibuly

 
8. Processus muscularis (coronoideus)

 
9. Condylus mandibulae a processus articularis

 
10. Epifarynx naplněný vzduchem

 
11. Sinus maxillaris -

 

kaudální

 

ohraničení

 
12. Maxillární

 

sinus

 
13. Septum nasi

 
14. Linea mylohyoidea

 
15. Concha nasalis inferior

 
16. Cavum nasi

 
17. Vellum palatinum

 
18. Spina nasalis anterior

 
19. Ušní

 

boltec

 
20. Orbita

 
21. Fossa glenoidalis

 
22. Eminentia articularis

 
23. Prevertebrální

 

prostor

 
24. Arcus zygomaticus

 
25. Fossa pterygopalatina

 
26. Corpus ossis zygomatici
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