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Česky (CZ) Anglicky (EN) 
céva vessel 
čerpadlo pump 
DC motor DC engine 
detektor bublin bubble detector 
detektor úniku leak detector 
hadice hose 
hlava čerpadla peristaltic head 
infuze infusion 
infuzní vak infusion bag 
injekční stříkačka syringe 
IV set – Intravenózní set IV Set – Intravenous set 
kanyla cannula 
katétr catheter 
krokový motor stepper motor 
lineární peristaltická pumpa linear peristaltic pump 
otáčky za minutu revolutions per minute – RPM 
peristaltická vlna peristaltic wave 
peristaltické čerpadlo peristaltic pump, hose pump 
planetová převodovka planetary gearbox 
převodovka gearbox 
rotační enkodér rotary encoder 
rotační peristaltická pumpa rotary peristaltic pump 
tepna artery 
tlak pressure 
tlakový senzor pressure transducer 
ventil valve 
vzdálené ovládání remote control 
záložní napájení backup power 
zubové čerpadlo gear pump 
žíla vein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglicky (EN) Česky (CZ) 
vessel céva 
pump čerpadlo 
DC engine DC motor 
bubble detector detektor bublin 
leak detector detektor úniku 
hose hadice 
peristaltic head hlava čerpadla 
infusion infuze 
infusion bag infuzní vak 
syringe injekční stříkačka 
IV Set – Intravenous set IV set – Intravenózní set 
cannula kanyla 
catheter katétr 
stepper motor krokový motor 
linear peristaltic pump lineární peristaltická pumpa 
revolutions per minute – RPM otáčky za minutu 
peristaltic wave peristaltická vlna 
peristaltic pump, hose pump peristaltické čerpadlo 
planetary gearbox planetová převodovka 
gearbox převodovka 
rotary encoder rotační enkodér 
rotary peristaltic pump rotační peristaltická pumpa 
artery tepna 
pressure tlak 
pressure transducer tlakový senzor 
valve ventil 
remote control vzdálené ovládání 
backup power záložní napájení 
gear pump zubové čerpadlo 
vein žíla 
 


