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Accessible Emission Level: Τhe magnitude of laser 
radiation of a wavelength and emission duration to 
which human access is feasible. 

Επίπεδο προσιτής εκπομπής: Το.μέγεθος.της.ακτι-
νοβολίας.λέιζερ.ενός.μήκους.κύματος.ή.η.διάρκεια.
εκπομπής.προς.την.οποία.είναι.δυνατή.η.προσέγγι-
ση.του.ανθρώπου...

Accessible Emission Limit (AEL): The maximum 
accessible emission level permitted within a particular 
class. In ANSI Z 136.1, AEL is determined as the product 
of accessible emission Maximum Permissible Exposure 
limit (MPE) and the area of the limiting aperture (7mm 
for visible and near-infrared lasers).

Προσιτό όριο εκπομπής (ΠΟΕ):.Το.μέγιστο.προσι-
τό.επίπεδο.εκπομπής.που.επιτρέπεται.μέσα.σε.μια.
ιδιαίτερη.τάξη..Στο.ΑΝSI.Z-136.1,.ως.ΠΟΕ.καθορίζε-
ται.το.προϊόν.της.προσιτής.εκπομπής.του.Μεγίστου.
Επιτρεπτού.Ορίου.Έκθεσης.και.η.περιοχή.του.αφο-
ριστικού.ανοίγματος.(7mm.για.το.ορατό.και.το.σχε-
δόν.υπερύθρο.λέϊζερ).

Accessible radiation: Laser radiation that can expose 
human eye or skin in normal usage. 

Προσιτή ακτινοβολία:.Ακτινοβολία.λέϊζερ.που.μπο-
ρεί.να.εκτεθεί.ανθρώπινο.μάτι.ή.δέρμα.σε.κανονι-
κή.χρήση.

Active atom (active ion): In a laser material, the atom 
(or ion) that actually lases. 

Ενεργό άτομο (ενεργό ιόν): Στο.λέιζερ,.το.υλικό,.
το.άτομο.(ή.ιόν).που.πράγματι.εκπέμπει.ακτίνες.
λέϊζερ.

Active medium: 1.Collection of atoms or molecules 
capable of undergoing stimulated emission at a given 
wavelength or collection of atoms or molecules which 
can be stimulated to a population inversion, and emit 
electromagnetic radiation in a stimulated emission 2. 
(aka Gain material or Laser material). The part of the 
laser where the lasing actually occurs and can refer 
to a solid, liquid, or gaseous material. 

Ενεργό μέσο:.1..Η.συλλογή.ατόμων.ή.μορίων.ικα-
νών.να.υποστούν.διεγερμένη.εκπομπή.σε.δοθέν.μή-
κος.κύματος.ή.η.συλλογή.ατόμων.ή.μορίων.τα.οποία.
μπορεί.να.διεγερθούν.σε.μια.αναστροφή.πληθυσμού.
και.να.εκπέμψουν.ηλεκτρομαγνητική.ακτινοβολία.σε.
μια.διεγερμένη.εκπομπή..2..Yλικό.aka.Gain.ή.υλικό.
Laser)..To.τμήμα.του.λέιζερ.από.το.οποίο.εκπέμπε-
ται.η.ακτινοβολία.λέιζερ.και.μπορεί.να.αναφέρεται.
σε.στερεό,.υγρό.ή.αέριο.υλικό.

Active remote sensing: Remote sensing using a light 
source that is part of the measurement equipment. It 
makes use of sensors that detect reflected responses from 
objects that are irradiated from artificially-generated 
energy sources, such as radar. 

Ενεργή εξ αποστάσεως αυτόματη ανίχνευση:.Εξ.
αποστάσεως.αυτόματη.ανίχνευση,.χρησιμοποιώντας.
πηγή.φωτός,.η.οποία.είναι.μέρος.της.συσκευής.μέ-
τρησης..Γίνεται.χρήση.αισθητήρων.που.ανιχνεύουν..
ανακλώμενες.αποκρίσεις.από.αντικείμενα.που.ακτι-
νοβολούνται.από.πηγές.τεχνητής.παραγωγής.ενέρ-
γειας,.όπως.το.ραντάρ.

Aesthetic laser surgery, complications of: Aesthetic 
laser surgery is not risk free. It behooves the laser surgeon 
to become intimately familiar with the potential adverse 
effects of laser use to guard against and to minimize 
their occurrence. Moreover, patients must be thoroughly, 
clearly, and honestly educated about the procedure and 
its risks so that their expectations are realistic and so that 
any complications that do occur can be recognized early 
and treated appropriately. Complications may occur 
during continuous-wave, pulsed dye, pigment-specific, 
hair removal, and resurfacing laser procedures. 

Αισθητικής χειρουργικής λέιζερ, επιπλοκές: Η.αι-
σθητική.χειρουργική.με.λέιζερ.δεν.είναι.ελεύθερη.κιν-
δύνων..Είναι.απαραίτητο.ο.χειρουργός.με.λέιζερ.να.
εξοικειωθεί.βαθιά.με.τις.πιθανές.επιπλοκές.της.χρή-
σης.του.λέιζερ,.να.προστατεύεται.απ’.αυτές.και.να.
ελαχιστοποιεί.την.πρόκλησή.τους..Επιπλέον,.οι.ασθε-
νείς.θα.πρέπει.ολοκληρωτικά,.καθαρά.και.έντιμα.να.
εκπαιδεύονται.για.τη.διαδικασία.και.τους.κινδύνους..
Έτσι.οι.προσδοκίες.τους.είναι.ρεαλιστικές.και.οι.οποι-
εσδήποτε.επιπλοκές.που.μπορεί.να.συμβούν,.μπορεί.
να.αναγνωριστούν.έγκαιρα.και.να.θεραπευτούν.κα-
τάλληλα..Επιπλοκές.μπορεί.να.συμβούν.κατά.τη.δι-
άρκεια.του.συνεχούς.κύματος,.της.παλλόμενης.χρώ-
σης,.της.ειδικής.χρωστικής,.της.αφαίρεσης.τρίχας.και.
των.διαδικασιών.επανεπιφανειοποίησης...

Afocal: Literally, without a focal length; an optical 
system with its object and image point at infinity. 
Ανεστιακός: Στην κυριολεξία χωρίς εστιακό μήκος. Ένα 
οπτικό σύστημα με το σημείο του αντικειμένου και του 
ειδώλου στο άπειρο.
Afocal projection is a method of astrophotography in 
which photographs are taken by holding the camera 
over the telescope eyepiece, with the camera taking 
the place of the eye. 

Ανεστιακή προβολή:..Μέθοδος.της.αστροφωτο-

γράφησης.στην.οποία.λαμβάνονται.οι.φωτο-
γραφίες.συγκρατώντας.τη.φωτογραφική.μηχα-
νή.πάνω.στον.προσοφθάλμιο.φακό.του.τηλε-
σκοπίου,.με.τη.φωτογραφική.μηχανή.να.παίρνει.
τη.θέση.του.οφθαλμού.

Aiming beam: A laser (or other light source) used 
as a guide light. Used coaxially with infrared or 
other invisible light may also be a reduced level 
of the actual laser used for surgery or for other 
applications. 

Σκοπεύουσα δέσμη:.Ένα.λέιζερ.(ή.άλλη.πηγή.
φωτός).που.χρησιμοποιείται.ως.οδηγό.φως,.
συνήθως.στον.ίδιο.άξονα.με.το.υπέρυθρο.ή.
άλλο.αόρατο.φως..Μπορεί.επίσης.να.είναι.ένα.
περιορισμένο.επίπεδο.του.πραγματικού.λέιζερ.
που.χρησιμοποιείται.για.το.χειρουργείο.ή.για.
άλλες.εφαρμογές.

Albert Einstein: The process which makes lasers 
possible, stimulated emission, was proposed in 1917 
by Albert Einstein. No one realized the incredible 
potential of this concept until the 1950’s, when 
practical research was first performed on applying 
the theory of stimulated emission to making lasers. It 
wasn’t until 1960 that the first true laser was made 
by Theodore Maimam, out of synthetic ruby. Many 
ideas for laser applications quickly followed, including 
some that never worked, like the laser eraser. Still, the 
early pioneers of laser technology would be shocked 
and amazed to see the multitude of ways that lasers 
are used by everyone, everyday, in today’s world. 

Αλβέρτος Αϊνστάιν: Η.διαδικασία.που.έκανε.τα.
λέιζερς.πιθανά,.η.διεγερμένη.εκπομπή,.προτά-
θηκε.το.1917.από.τον.Αλβέρτο.Αϊνστάιν..Κανείς.
δεν.αντιλήφθηκε.την.απίστευτη.δυνατότητα.αυ-
τής.της.ιδέας.μέχρι.το.1950,.όταν.η.πρακτική.
έρευνα.εκτελέστηκε.πρώτα.εφαρμόζοντας.τη.
θεωρεία.της.διεγερμένης.εκπομπής.για.να.γί-
νει.λέιζερ..Δεν.ήταν.παρά.μόνο.μέχρι.το.1960,.
όπου.φτιάχτηκε.το.πρώτο.αληθινό.λέιζερ.από.
τον.Theodore.Maimam.από.συνθετικό.ρουμπί-
νι..Ακολούθησαν.γρήγορα.πολλές.ιδέες.για.τις.
εφαρμογές.του.λέιζερ,.περιλαμβανομένων.και.
μερικών.που.ποτέ.δεν.δούλεψαν,.όπως.ο.σβη-
στήρας.λέιζερ..Ακόμη,.οι.πρώτοι.πρωτοπόροι.της.
τεχνολογίας.των.λέιζερ.θα.σοκαριζόντουσαν.και.
θα.εκπλήσσονταν.αν.έβλεπαν.τους.πολλαπλούς.
τρόπους.που.χρησιμοποιούνται.τα.λέιζερς.από.
τον.καθένα,.κάθε.μέρα.στη.σημερινή.εποχή.

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΛεξικΟ LASER Aγγλο ε λλην ι κ ό 
Υπό Δημητρίου Ν. Γκέλη και Sergije Jovanovi

ΛεξικΟ LASER Ελληνοα γ γ λ ι κ ό
Yπό Δημητρίου Ν. Γκέλη, Δημητρίου πανταζή, 

αθανασίου α. οικονόμου, αθανασίου καλλίτση, κωνσταντίνου προίκα, 
κωνσταντίνου αθανασίου, Δημητρίου ρουμελιώτη, αθανασίας Μηνά

To παρόν αποτελεί τμήμα του λεξικού που θα 

ολοκληρωθεί και θα κυκλοφορήσει ως αυτοτελές 

βιβλίο συντόμως. 

Η ταυτόχρονη αναγραφή λημμάτων του λεξικού 

στα Αγγλικά και στα Ελληνικά έγινε για τη συνεχή 

εξοικείωση των αναγνωστών με την αγγλική ιατρική 

ορολογία.




