
[Q] - POMIARY I BADANIA

Q pomiary i badania measurement and investigation1

Qa pomiar wielkości fizycznych measurement of physical agents2

Qac badanie klimatu climatic measurement3

Qaca pomiar ciśnienia atmosferycznego
measurement of atmospheric

pressure
4

Qace pomiar temperatury temperature measurement5

Qacer pomiar temperatury promieniowania radiant temperature measurement6

Qacerg termometr kulisty globe thermometer7

Qach pomiar wilgotności humidity measurement8

Qaco pomiar przepływu powietrza airflow measurement9

Qae pomiar wielkości elektrycznych measurement of electrical quantities10

Qaec pomiar prądu current measurement11

Qaef pomiar natężenia pola field strength measurement12

Qaer pomiar oporu elektrycznego resistance measurement13

Qaes pomiar oporu właściwego resistivity measurement14

Qaev pomiar napięcia elektrycznego voltage measurement15

Qaex pomiar elektryczności statycznej static electricity measurement16

Qai pomiar wielkości magnetycznych magnetic measurements17

Qaid pomiar gęstości mocy power density measurement18

Qal pomiar światła light measurement19

Qall pomiar luminancji luminance measurement20

Qalr pomiar zdolności emisyjnej radiance measurement21

Qalu
kontrola promieniowania

nadfioletowego
monitoring of ultraviolet radiation22

Qalz holografia holography23

Qam pomiar wielkości mechanicznych
measurement of mechanical

quantities
24

Qamo pomiar obciążenia load measurement25

Qamp pomiar ciśnienia pressure measurement26

Qamr pomiar dekompresji decompression measurement27

Qamu pomiar natężenia przepływu flowrate measurement28

Qamy oprzyrządowanie instrumentation29
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Qan pomiary hałasu i drgań noise and vibration measurement30

Qano pomiar hałasu noise measurement31

Qanol pomiar poziomu hałasu noise level measurement32

Qanos analiza widma akustycznego sound spectrum analysis33

Qanot wykresy hałasu noise charts34

Qanox komora akustyczna pochłaniająca anechoic chambers35

Qanu pomiary wibracji vibration measurement36

Qar kontrola poziomu promieniowania radiation monitoring37

Qard dozymetria dosimetry38

Qarde
kontrola promieniowania na

stanowisku pracy
workplace monitoring39

Qardea
monitorowanie zanieczyszczenia

powietrza
monitoring for air contamination40

Qardes kontrola skażenia powierzchni monitoring for surface contamination41

Qardex
kontrola promieniowania

zewnętrznego
monitoring for external radiation42

Qardi dozymetria osobista personnel monitoring43

Qardin kontrola skażenia wewnętrznego monitoring for internal contamination44

Qardis kontrola skażenia skóry monitoring for skin contamination45

Qari przyrząd do pomiaru promieniowania radiation monitoring instruments46

Qaria oprzyrządowanie komory jonizacyjnej ionization-chamber instruments47

Qarie licznik proporcjonalny proportional counters48

Qarig licznik Geigera-Müllera Geiger-Müller counters49

Qaril licznik scyntylacyjny scintillation counters50

Qarip dozymetr fotometryczny film dosimeters51

Qaris detektory półprzewodnikowe solid-state detectors52

Qariu czujnik aktywacji activation detectors53

Qariut dawkomierz termoluminescencyjny thermoluminescent dosimeters54

Qariux dozymetry emisji egzoelektronowej exoelectron emission dosimeters55

Qarl lokalizacja dawkomierza location of dosimeter56

Qarlo ustawienie dozymetru orientation of dosimeter57

Qarm
pomiar promieniowania

mikrofalowego
microwave radiation measurement58
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Qarp pomiar penetracji promieniowania radiation penetrance measurement59

Qav pomiar prędkości velocity measurement60

Qaz ocena wyników evaluation of results61

Qd analiza obrazu image analysis62

Qe pobieranie próbek i analiza sampling and analysis63

Qea pobieranie próbek powietrza air sampling64

Qef metody pobierania próbek sampling methods65

Qefa wyrywkowe badanie absorpcyjne absorption sampling66

Qefd wyrywkowe badanie adsorpcyjne adsorption sampling67

Qefde wydajność desorpcji desorption efficiency68

Qefe
pobieranie próbek do butelek

próżniowych
sampling in evacuated bottles69

Qeff wyrywkowe badanie filtracyjne filtration sampling70

Qefic
wyrywkowe badanie z użyciem

kaskadowego urządzenia udarowego
cascade impactor sampling71

Qefik wyrywkowe badanie konimetryczne konimeter sampling72

Qefjm
wyrywkowe badanie z użyciem

miniaturowego urządzenia udarowego
midget impinger sampling73

Qefm pobieranie mikropróbek microsampling74

Qefn wyrywkowe badanie odśrodkowe centrifugal sampling75

Qefo wyrywkowe badanie grawimetryczne gravimetric sampling76

Qefos wyrywkowe badanie sedymentacyjne sedimentation sampling77

Qefp wyrywkowe badanie strąceniowe precipitation sampling78

Qefpe
wyrywkowe badanie z użyciem

elektrofiltru
electrostatic precipitator sampling79

Qefpo
wyrywkowe badanie z użyciem

termofiltru
thermal precipitator sampling80

Qefu wyrywkowe badanie osobiste personal sampling81

Qefub dozymetry bierne passive dosimeters82

Qefy ciągłe pobieranie próbek continuous sampling83

Qeg przyrząd do pobierania próbek sampling instruments84

Qegi geometria wlotowa inlet geometry85

Qego pompa do pobierania próbek sampling pumps86

Qel lokalizacja punktów pomiarowych location of sampling points87
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Qem badania mikroskopowe microscopic determination88

Qeme mikroskopia elektronowa electron microscopy89

Qemes mikroskopia elektronowa skaningowa scanning electron microscopy90

Qemet
mikroskopia elektronowa

transmisyjna
transmission electron microscopy91

Qemf
analiza metodą mikroskopii

elektronowej
electron microprobe analysis92

Qemi mikroskopia interferencyjna interference microscopy93

Qemo mikroskopia optyczna light microscopy94

Qemop mikroskopia z kontrastem fazowym phase-contrast microscopy95

Qemor mikroskopia polaryzacyjna polarized light microscopy96

Qemp mikroprojekcja microprojection97

Qep pomiar zapylenia dust measurement98

Qepa pomiar wielkości cząstek particle size determination99

Qepb pomiar objętości cząstek particle volume determination100

Qepc pomiar powierzchni cząstek particle surface-area determination101

Qepe zliczanie cząstek number concentration determination102

Qepec obliczanie zarodka kondensacji condensation nucleus counting103

Qepeo optyczny licznik cząstek optical particle counters104

Qepf zliczanie włókien fibre counts105

Qepfi analizator obrazu image analyzers106

Qeph wyznaczanie stężenia masowego mass concentration determination107

Qepi
określenie składu

granulometrycznego
size distribution determination108

Qepy przyrząd do pomiaru zapylenia dust measuring instruments109

Qepyb waga sedymentacyjna sedimentation balance110

Qepye elektroniczny analizator pyłu electronic dust analyzer111

Qepyi jonizacyjny analizator pyłu ionization dust analyzer112

Qepyp fotometr aerozolowy aerosol photometer113

Qepypt tyndaloskop tyndalloscope114

Qepys klasyfikator ziarnistości size selectors115

Qepysc cyklonowy klasyfikator ziarnistości cyclone size selector116
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Qepysca spektrofotometr aerozolowy aerosol spectrometer117

Qepysd
selektor rozmiaru komory

wyrównawczej
settling-chamber size selector118

Qepyse klasyfikator pyłów elutriator119

Qepyss sprzęt do analizy sitowej sieve analysis equipment120

Qer analiza pyłów dust analysis121

Qes obróbka próbki sample processing122

Qese ekstrakcja benzenowa benzene extraction123

Qeso zabezpieczenie próbek sample preservation124

Qi oznaczanie stężenia determination of concentration125

Qia oznaczanie w powietrzu determination in air126

Qiac kontrola ciągła continuous monitoring127

Qiaco monitorowanie tlenu oxygen monitoring128

Qib
oznaczanie w środowisku

biologicznym
determination in biological matter129

Qibb oznaczanie we krwi determination in blood130

Qibe
oznaczanie w wydychanym

powietrzu
determination in exhaled air131

Qibs oznaczanie w ślinie determination in saliva132

Qibt oznaczanie w tkankach determination in tissues133

Qibta oznaczanie w kościach determination in bones134

Qibti oznaczanie we włosach determination in hair135

Qibto oznaczanie w paznokciach determination in fingernails136

Qibtu oznaczanie w zębach determination in teeth137

Qibu oznaczanie w moczu determination in urine138

Qibx oznaczanie w kale determination in excrements139

Qic analiza chemiczna chemical analysis140

Qica miareczkowanie titration141

Qicb analiza strąceniowa precipitation analysis142

Qicc analiza mikrodyfuzyjna microdiffusion analysis143

Qicd oznaczanie PH determination of pH value144

Qice metody analizy elektrochemicznej electroanalytical methods145
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Qiceb potencjometria potentiometry146

Qicec kulometria coulometry147

Qicep polarografia polarography148

Qicepa oscylopolarografia cathode-ray polarography149

Qicepu polarografia wektorowa vector polarography150

Qices analiza przewodności właściwej electrical conductivity analysis151

Qicex analiza emisji egzoelektronowej exoelectron emission analysis152

Qicg oznaczanie wagowe gravimetric determination153

Qici elektromagnetyczna metoda analizy electromagnetic methods of analysis154

Qicif fluorymetria fluorimetry155

Qicil analiza luminescencyjna luminescence analysis156

Qicilc analiza chemiluminescencyjna chemiluminescence analysis157

Qicilr analiza radioluminescencyjna radioluminescence analysis158

Qicin analiza aktywacyjna activation analysis159

Qicip fotometria photometry160

Qicipf fotometria płomieniowa flame photometry161

Qicipn nefelometria nephelometry162

Qicipo gęstość optyczna optical density163

Qicis spektrofotometria spectrophotometry164

Qicisa spektrometria absorpcyjna absorption spectrometry165

Qicisat atomowa spektroskopia absorpcyjna atomic absorption spectrometry166

Qicise spektrometria emisyjna emission spectrometry167

Qicisel spektroskopia elektronowa electron spectroscopy168

Qicisen spektroskopia NMR
nuclear magnetic resonance

spectroscopy
169

Qicisep
spektroskopia ESR (elektronowy

rezonans spinowy)
electron-spin resonance

spectroscopy
170

Qiciseq plazmowa spektroskopia emisyjna plasma emission spectrometry171

Qiciser spektroskopia fotoakustyczna photoacoustic spectroscopy172

Qiciset
spektroskopia oparta na
transformacie fouriera

fourier transform spectroscopy173

Qicisf spektrometria fluorescencyjna fluorescence spectrometry174
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Qicisi spektrofotometria w podczerwieni infrared spectrophotometry175

Qicisj spektrofotometria w nadfiolecie ultraviolet spectrophotometry176

Qicism spektrometria masowa mass spectrometry177

Qicisx spektrometria rentgenowska x-ray spectrometry178

Qicit radiometria radiometry179

Qicitf
analiza fluorescencji wywołanej

promieniami rentgenowskimi
x-ray fluorescence analysis180

Qiciw analiza rentgenowska absorpcyjna x-ray absorption analysis181

Qicix dyfraktometria rentgenowska x-ray diffractometry182

Qicixe
analiza rozproszenia energii
promieniami rentgenowskimi

energy dispersion x-ray analysis183

Qicixp
emisja promieniowania X wzbudzana

cząsteczkami
particle induced x-ray emission184

Qiciz interferometria interferometry185

Qico analiza fizykochemiczna
physicochemical methods of

analysis
186

Qicoc chromatografia chromatography187

Qicoca chromatografia absorpcyjna absorption chromatography188

Qicoce chromatografia żelowa gel chromatography189

Qicocg chromatografia gazowa gas chromatography190

Qicoch
chromatografia gazowa z
wymywaniem zwrotnym

back-flushing gas chromatography191

Qicoci chromatografia gaz/ciecz gas-liquid chromatography192

Qicock
chromatografia cieczowa

wysokociśnieniowa
high-pressure liquid chromatography193

Qicocl chromatografia ciecz/ciecz liquid-liquid chromatography194

Qicocp wysokowydajna chromatografia high performance chromatography195

Qicocs chromatografia ciecz/ciało stałe liquid-solid chromatography196

Qicoct chromatografia cienkowarstowowa thin-layer chromatography197

Qicocu chromatografia bibułowa paper chromatography198

Qicocy chromatografia jonowa ion chromatography199

Qicoe analiza elektrochemiczna electrochemical methods of analysis200

Qicoel analiza elektrolityczna electrolytic analysis201

Qicoep elektroforeza electrophoresis202

Qicoet izotachoforeza isotachophoresis203
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Qicop petrografia petrography204

Qicor krystalografia crystallography205

Qicora radiokrystalografia radiocrystallography206

Qict analiza termiczna thermal methods of analysis207

Qicta kalorymetria calorimetry208

Qictd analiza termiczna różnicowa differential thermal analysis209

Qicte analiza energii cieplnej thermal energy analysis210

Qicti analiza przewodności cieplnej thermal conductivity analysis211

Qicto analiza elementarna combustion analysis212

Qictr metoda pieca pierścieniowego ring-oven method213

Qicu kolorymetria colorimetry214

Qicug lampa detekcyjna detector tubes215

Qicup papierek odczynnikowy test papers216

Qicuq sztyfty odczynnikowe reagent sticks217

Qicus spektrofotometria kolorymetryczna spectrophotometric colorimetry218

Qicy kalibrowanie calibration219

Qicyg wytwarzanie gazu kalibracyjnego calibration gas generation220

Qicyt wytwarzanie aerozolu testowego test aerosol generation221

Qicz zakłócenia interferences222

Qid wykrywanie detection223

Qide wykrywanie atmosfery wybuchowej explosive atmosphere detection224

Qidf wykrywanie toksycznej atmosfery toxic atmosphere detection225

Qidfe elektrochemiczne czujniki gazowe electrochemical gas sensors226

Qidi wykrywanie zanieczyszczeń detection of impurities227

Qidic kontrola skażenia contamination monitoring228

Qidk detektory kablowe cable detectors229

Qidm wykrywanie pola magnetycznego detection of magnetic fields230

Qido wykrywanie pożaru fire detection231

Qidoi detektor podczerwieni infrared detectors232
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Qidoj detektory komory jonizacyjnej ionization-chamber detectors233

Qidoq czujnik termostatyczny thermostatic detectors234

Qidor detektory szybkości narastania rate-of-rise detectors235

Qidos wykrywanie dymu smoke detectors236

Qidov szybkość wykrywania detection velocity237

Qidp fotograficzne metody wykrywania photographic methods of detection238

Qidpc
kinematograficzne metody

wykrywania
cinematographic methods of

detection
239

Qidq wykrywanie za pomocą fotokomórek detection by photoelectric cells240

Qidr wykrywanie promieniotwórczości detection by radioactivity241

Qidra wskaźnik radioaktywności radioactive tracers242

Qids wykrywanie za pomocą fluorescencji detection by fluorescence243

Qidu wykrywanie za pomocą jonizacji detection by ionization244

Qiduf
wykrywanie za pomocą jonizacji

płomieniowej
detection by flame ionization245

Qidup wykrywanie za pomocą fotojonizacji detection by photoionization246

Qidx
wykrywanie za pomocą

ultradźwięków
detection by ultrasonic methods247

Qidxo sonar sonars248

Qidxu
detektory na kryształach

piezoelektrycznych
piezoelectric crystal detectors249

Qidy
wykrywanie elektryczności

statycznej
static electricity detection250

Qim mikrofiltracja microfiltration251

Qk mineralogia mineralogy252

Qm badanie materiałów materials testing253

Qma kontrola jakości materiału quality control254

Qmd próba niszcząca destructive testing255

Qmda próba zmęczeniowa fatigue testing256

Qmdc badania udarnościowe notch testing257

Qmdi próba udarności impact testing258

Qmdo próba ciśnieniowa pressure testing259

Qmdoh badania hydrauliczne hydraulic testing260

Qmdu próba uderzeniowa shock testing261
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Qmdv próba wibracyjna vibration testing262

Qmdw próba zużywalności wear testing263

Qmn próba nieniszcząca non-destructive testing264

Qmna kontrola radiograficzna radiographic testing265

Qmnc próba penetracyjna liquid-penetrant testing266

Qmne próba magneto-indukcyjna eddy-current testing267

Qmni próba mikrofalowa microwave testing268

Qmno próba magnetyczna magnetic testing269

Qmnu próba ultradźwiękowa ultrasonic testing270

Qmnv wykrywanie pęknięć crack detection271

Qmnx tensometria strain measurement272

Qmny wykrywanie nieszczelności leak detection273

Qmo kontrola podczas eksploatacji in-service testing274

Qmu badanie sprzętu equipment testing275

Qmuf badanie filtrów filter testing276

Qmul próba upływności leakage testing277

Qmum
odporność na rozbryzgi roztopionego

metalu
molten metal splash resistance278

Qmup badanie przepuszczalności permeability testing279

Qmuq odporność na przenikanie cieczy liquid penetration resistance280

Qmus badanie śliskości slipperiness testing281

Qmy testowanie dynamiczne dynamic tests282

Qmyf kontrola funkcjonowania function testing283

Qmyfu symulatory obwodów circuit simulators284

Qmys próba stateczności stability tests285

Qo badania biologiczne i medyczne biological and medical tests286

Qob diagnostyka biochemiczna biochemical tests287

Qobe diagnostyka enzymologiczna enzymological tests288

Qobed
określenie aktywności

enzymatycznej
enzyme activity determination289

Qoc cytologia cytology290
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Qocb cytologia krwi i szpiku blood and bone-marrow cytology291

Qocba cytologia krwi blood cytology292

Qocbac morfologia krwi blood count293

Qocbat liczba trombocytów thrombocyte count294

Qocbi tromboelastografia thromboelastography295

Qocbo
badanie cytologiczne szpiku

kostnego
bone marrow cytology296

Qocc badania cytogenetyczne cytogenetic studies297

Qocca analiza aberracji chromosomowych analysis of chromosome aberrations298

Qocs badanie cytologiczne plwociny sputum cytology299

Qocu cytologia moczu urine cytology300

Qocy hodowla tkankowa tissue culture301

Qocyc hodowla komórkowa cell culture302

Qocyn hodowla narządów organ culture303

Qog anatomia patologiczna pathological anatomy304

Qogh histologia histology305

Qogi histopatologia histopathology306

Qogia sekcja zwłok autopsy307

Qogib biopsja biopsy308

Qogibf biopsja wątroby liver biopsy309

Qogibl biopsja płuc lung biopsy310

Qogif ocena fibrogenezy assessment of fibrogenicity311

Qogih wydzielanie histaminy histamine release312

Qogil reakcja tkanki płucnej lung tissue reaction313

Qogip ocena surfaktantu płucnego pulmonary surfactant assessment314

Qogir mikroradiografia microradiography315

Qoi immunologia immunology316

Qoim odporność na zakażenie immunity317

Qoimc odporność na raka cancer resistance318

Qoimf czynnik immunogenny immunogenic factors319
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Qoimfa czynnik przeciwjądrowy antinuclear factor320

Qoimfr czynnik reumatoidalny rheumatoid factor321

Qoimt tolerancja odpornościowa immunological tolerance322

Qois reakcje serologiczne serological reactions323

Qoisa próba aglutynacyjna agglutination tests324

Qoisab określanie grupy krwi blood group determination325

Qoisam reakcja Middlebroka-Dubosa Middlebrook-Dubos reaction326

Qoise odczyn wytrącania precipitation reactions327

Qoisf test fluorescencji przeciwciał fluorescent antibody test328

Qoisi immunoelektroforeza immunoelectrophoresis329

Qoisj immunofiltracja immunofiltration330

Qoisr test radioalergosorpcji radioallergosorbent test331

Qoiss dopełniacz surowicy serum complement332

Qoix próba uczuleniowa allergy tests333

Qoixi testy inhalacyjne inhalation tests334

Qoixo testy skórne skin tests335

Qoixot próba tuberkulinowa tuberculin test336

Qoj wirusologia virology337

Qok bakteriologia bacteriology338

Qol parazytologia parasitology339

Qom mykologia mycology340

Qon badanie przemiany materii metabolic studies341

Qop badanie funkcji oddechowych respiratory function tests342

Qopa spirometria spirometry343

Qopap badania farmakodynamiczne pharmacodynamic tests344

Qopat pneumografia pneumotachography345

Qope próba pęcherzykowo-włośniczkowa alveolocapillary function tests346

Qopeb gazometria krwi blood gas determination347

Qopeo oksymetria oximetry348
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Qopi
oscylatorowe badanie wymuszonego

szumu losowego
forced random noise oscillator test349

Qoq
badanie czynności

sercowo-naczyniowych
cardiovascular function tests350

Qoqa pomiar ciśnienia krwi blood pressure measurement351

Qoqe elektrokardiografia electrocardiography352

Qoqer wektokardiografia vectorcardiography353

Qoqi balistokardiografia ballistocardiography354

Qoqo cewnikowanie serca cardiac catheterization355

Qoqu próby czynnościowe naczyń vascular function tests356

Qoqua kapilaroskopia capillaroscopy357

Qoquc
test wzrostu ciśnienia pod wpływem

zimna
cold pressor test358

Qoque test nacisku paznokcia nail press test359

Qoqui termografia w podczerwieni infrared thermography360

Qoquo termografia ciekłokrystaliczna liquid crystal thermography361

Qor radiologia radiology362

Qora radiografia radiography363

Qorab bronchografia bronchography364

Qorabi bronchografia wdechowa inhalation bronchography365

Qorac zdjęcie klatki piersiowej chest radiography366

Qoraco zacienienie (RTG) opacities367

Qorag angiografia angiography368

Qoram radiografia małoobrazkowa miniature radiography369

Qorap radiografia wielkoobrazkowa enlarged radiography370

Qoraz środki kontrastowe contrast media371

Qorf prześwietlenie promieniami X fluoroscopy372

Qoro tomografia tomography373

Qors specjalne techniki radiologiczne special radiological techniques374

Qorsa radiokardiografia radiocardiography375

Qorsb arteriografia arteriography376

Qorsc kapilarografia capillarography377
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Qorsd digrafia digraphy378

Qorse radiografia seryjna serial radiography379

Qorsk kimografia kymography380

Qorsm rezonans magnetyczny; metoda MRI magnetic resonance imaging381

Qorsr radiorespirometria radiorespirometry382

Qorss scyntygrafia scintillation scanning383

Qorst magnetopneumografia magnetopneumography384

Qorsu ultrasonografia echography385

Qorsy radioautografia radioautography386

Qoru badania ultradźwiękowe ultrasonic examinations387

Qorx zmiany radiologiczne radiological changes388

Qory interpretacja radiograficzna radiographic interpretation389

Qorz klasyfikacje radiologiczne radiological classifications390

Qos endoskopia endoscopy391

Qosb bronchoskopia bronchoscopy392

Qosc cystoskopia cystoscopy393

Qow mierzenie pracy i wysiłku measurement of work and effort394

Qowa ocena obciążenia pracą workload assessment395

Qowad próba wysiłkowa exercise tests396

Qowadi ćwiczenie izometryczne isometric exercise397

Qowadm badanie wysiłku mięśni muscle testing398

Qowah pomiar częstości akcji serca heart rate monitoring399

Qowal pomiar obciążenia fizycznego pracą measurement of physical workload400

Qowalj pomiar obciążenia stawów measurement of load on joints401

Qowalm pomiar obciążenia mięśni measurement of load on muscles402

Qowalp
pomiar ciśnienia

wewnątrzbrzusznego
intraabdominal pressure

measurement
403

Qowar próba ergometryczna ergometric tests404

Qowarb rower ergometryczny bicycle ergometers405

Qowaro test wchodzenia po schodach stairclimbing test406



[Q] - POMIARY I BADANIA

Qowars ergometry schodkowe step ergometers407

Qowart ergometry taśmowe treadmill ergometer408

Qowas kontrola zużycia tlenu oxygen consumption monitoring409

Qowat telemetria telemetering410

Qowf ocena zmęczenia fatigue assessment411

Qowfe temperatura oka eye temperature412

Qowfi
krytyczna częstość migotania

światła
critical flicker frequency413

Qowfia słuchowy efekt migotania auditory flicker fusion414

Qowfiv wzrokowy efekt migotania visual flicker fusion415

Qowfy wskaźnik zmęczenia fatigue index416

Qowu badanie stresu stress studies417

Qowuh ocena obciążenia cieplnego heat stress assessment418

Qox specjalne badania i próby special examinations and tests419

Qoxa badania biofizyczne biophysical studies420

Qoxb patologia doświadczalna experimental pathology421

Qoxd badania dermatologiczne dermatological examinations422

Qoxe elektrodiagnoza electrodiagnosis423

Qoxec chronaksjometria chronaximetry424

Qoxem elektromiografia electromyography425

Qoxen elektroneuromiografia electroneuromyography426

Qoxep elektroencefalografia electroencephalography427

Qoxeph pobudzanie światłem photostimulation428

Qoxer elektroretinografia electroretinography429

Qoxev elektrookulografia electrooculography430

Qoxg okulistyka ophthalmology431

Qoxga badanie wzroku vision tests432

Qoxgi badanie soczewki lens examinations433

Qoxgy aparat do badania wzroku vision screening equipment434

Qoxh audiologia audiology435
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Qoxha test audiometryczny audiometric tests436

Qoxhaa
audiometria przewodnictwa

powietrznego
air-conduction audiometry437

Qoxhab audiometria przewodnictwa kostnego bone-conduction audiometry438

Qoxhad
audiometria

wysokoczęstotliwościowa
high-frequency audiometry439

Qoxhaf audiometria ultradźwiękowa ultrasound audiometry440

Qoxhag audiometria tonalna pure-tone audiometry441

Qoxhah audiometria ręczna manual audiometry442

Qoxhak audiometria samorejestrująca self-recording audiometry443

Qoxhal rozróżnianie głośności loudness discrimination444

Qoxhar stopniowe zwiększanie głośności recruitment of loudness445

Qoxhaz zerowy poziom odniesienia zero reference level446

Qoxhi zmienna osobnicza subject variability447

Qoxhu audiometria mowy speech audiometry448

Qoxi badanie równowagi balance tests449

Qoxig galwanometria przedsionkowa vestibular galvanometry450

Qoxin nystagmografia nystagmography451

Qoxj palestezjometria pallaesthesiometry452

Qoxk badania w komorze ciśnieniowej pressure chamber tests453

Qoxka
badania w komorze niskiego

ciśnienia
low-pressure chamber tests454

Qoxl próby czynnościowe wątroby liver function tests455

Qoxm próby czynnościowe nerek renal function tests456

Qoxmu
próby czynnościowe układu

moczowego
urinary function tests457

Qoxn
próby czynnościowe układu

hormonalnego
endocrine function tests458

Qoxna próby czynnościowe nadnercza adrenal function tests459

Qoxnac próba ACTH ACTH gel test460

Qoxo olfaktometria olfactometry461

Qoxp pletyzmografia plethysmography462

Qoxr reografia rheography463

Qoxrl
dopplerowska przepływometria

laserowa
laser doppler flowmetry464
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Qoxs pomiar oporu skóry skin resistance measurement465

Qoxt badania stomatologiczne stomatological examinations466

Qoxu
próby czynnościowe układu

nerwowego
nervous function tests467

Qoxue pomiar czucia aesthesiometry468

Qoxuf próba czucia sensation tests469

Qoxun elektronystagmografia electronystagmography470

Qoxus testy stymulacji nerwów nerve stimulation tests471

Qoxy badanie stóp foot examinations472

Qoy zmienność obserwacji observer variation473

Qoz wartość normalna normal values474

Qr badania stosowane applied research475

Qra ocena ryzyka zawodowego hazard evaluation476

Qrae pomiar ekspozycji exposure evaluation477

Qraen dozymetria hałasu noise dosimetry478

Qraev dozymetria wibracji vibration dosimetry479

Qras ocena poziomu stresu stress evaluation480

Qrat ocena toksyczności toxicity evaluation481

Qrc badania w komorze klimatycznej climate chamber studies482

Qre oznaczanie doświadczalne experimental determination483

Qrea doświadczenia na zwierzętach animal experiments484

Qreac komory inhalacyjne inhalation chambers485

Qread przeciętna dawka skuteczna effective dose 50486

Qreaf przeciętna dawka śmiertelna lethal dose 50487

Qreal przeciętne stężenie śmiertelne lethal concentration 50488

Qream
czas zadziałania dawki śmiertelnej

50
lethal time 50489

Qrear substancje kontrolne control substances490

Qreax komory ekspozycji exposure chambers491

Qreaz ekstrapolacja zwierzę - człowiek extrapolation animal man492

Qreb doświadczenia na ludziach human experiments493
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Qreba ocena subiektywna subjective assessment494

Qrec badania porównawcze comparative study495

Qred badanie długoterminowe long-term study496

Qref badania terenowe field tests497

Qrei badania in vitro in vitro experiments498

Qreim utrzymanie narządu in vitro in vitro organ maintenance499

Qreis stymulacja tkanek prądem electric stimulation of tissues500

Qrej próba teratogenna teratogenicity tests501

Qrek próba na rakotwórczość carcinogenicity tests502

Qreka próba mutagennościowa mutagenicity tests503

Qrel określanie granic ekspozycji determination of exposure limits504

Qrem testy na modelach tests on models505

Qrep
badania w kopalniach

doświadczalnych
experimental mine research506

Qrepa próba w sztolni gallery tests507

Qreq ocena sprzętu i wyposażenia evaluation of equipment508

Qreqa dokładność accuracy509

Qres sprzęt do symulacji simulation facilities510

Qrf badania w dziedzinie pożarnictwa fire research511

Qrfe próba gaśnicza extinguishment tests512

Qrfl badanie zapalności flammability testing513

Qrfla określanie temperatur zapłonu determination of flashpoints514

Qrflac metoda zamkniętego naczynia closed cup method515

Qrfli określenie granic zapalności determination of flammable limits516

Qrfr badanie ognioodporności fire resistance testing517

Qri badanie wybuchów explosion research518

Qrie badanie wybuchowości explosibility testing519

Qriec komora gaszeniowa explosion chambers520

Qril określenie granic wybuchowości determination of explosive limits521

Qrs przegląd survey522
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Qrsh badanie zdrowia zawodowego occupational health survey523

Qrso badanie ankietowe questionnaire survey524

Qrsp badania epidemiologiczne epidemiologic study525

Qrspa badanie kliniczno-kontrolne case-control study526

Qrspc czynniki zakłócające confounding factors527

Qrsph efekt zdrowego pracownika healthy worker effect528

Qrspo badanie kohortowe cohort study529

Qrspr badanie przekrojowe cross-sectional study530

Qrspu efekt niezdrowego pracownika unhealthy worker effect531

Qrt ocena metody evaluation of technique532

Qrtp ocena programu programme evaluation533

Qru badania wypadków accident research534

Qrua analiza przyczyn wypadku analysis of accident causes535

Qruac metoda zdarzeń krytycznych critical incident technique536

Qrub niebezpieczeństwo wypadków accident black spots537

Qrud zależność wypadek-projekt accident-design relationship538

Qrum ocena środków prewencyjnych evaluation of control measures539

Qrumc ocena komfortu comfort assessment540

Qrup ocena promocji bezpieczeństwa evaluation of safety propaganda541

Qry analiza teoretyczna theoretical analysis542

Qu badania nauk humanistycznych investigation in human sciences543

Que ocena zdolności do pracy assessment of working capacity544

Quea testy umiejętnościowe aptitude tests545

Quep ocena sprawności fizycznej assessment of physical capacity546

Qup testy psychologiczne psychological tests547

Qupe badania behawioralne behaviour study548

Qupf przewidywanie zachowania się behaviour prediction549

Qupl testy wyników nauki learning performance tests550

Qupm testy obliczeniowe reckoning tests551
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Qupp testy sprawności psychomotorycznej perceptual-motor performance tests552

Qups testy wykrywania sygnałów signal detecting tests553

Quv ocena widoczności visibility assessment554

Qw badanie pracy work study555

Qwe diagnoza ergonomiczna ergonomic evaluation556

Qwh ocena higieny pracy occupational hygiene evaluation557

Qwi badanie czynności job study558

Qwih badanie cyklu pracy harmonographic analysis559

Qwo analiza ruchu motion study560

Qwok kinezymetria kinesiometry561

Qwu analiza czasu time study562

Qy analiza matematyczna mathematical analysis563

Qyc analiza porównawcza comparative analysis564

Qyf ocena statystyczna statistical evaluation565

Qyfc zestawianie danych statystycznych compilation of statistics566

Qyff rozkład statystyczny częstości frequency distribution567

Qyfp rozkład Poissona poisson distribution568

Qyfy przedziały ufności confidence limits569

Qyg reprezentacja graficzna graphic determination570

Qygn nomogram nomogram571

Qyp analiza prawdopodobieństwa probability analysis572

Qyr analiza komputerowa computer analysis573

Qys symulacja matematyczna mathematical simulation574

Qysc symulacja komputerowa computer simulation575

Qysm modele matematyczne mathematical models576

Qysp przewidywanie prediction577

Qyspc przewidywanie stężenia prediction of concentration578

Qyspf prognozowanie matematyczne prediction formulae579

Qyt kreślenie wspomagane komputerowo computer-assisted plotting580
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Qz jednostki pomiarowe units of measurement581


