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Je dois prendre votre pouls.
Jeg er nødt til at tage din puls.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Jeg er nødt til at tage dit blodtryk.

je dois prendre votre température.
Jeg er nødt til at tage din temperatur.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Jeg er nødt til at tage din respirationsfrekvens.

Je dois vous faire une prise de sang.
Jeg skal gøre dig til en blodprøve.

Je dois vous poser une perfusion.
Jeg er nødt til at spørge dig en infusion.

Je dois refaire votre pansement.
Jeg er nødt til at omgøre din dressing.

Je dois vous faire une piqûre.
Jeg har til at give dig en indsprøjtning.

Je viens faire votre toilette.
Jeg kommer til dit toilet.

Vous ne devez pas boire.
Du bør ikke drikke.

Vous ne devez pas manger.
Du bør ikke spise.

Vous ne devez pas fumer.
Du bør ikke ryge.

Vous ne devez pas vous lever.
Du behøver ikke at komme op.



Je vous donne des médicaments.
Jeg giver dig medicin.

Je vous donne des antalgiques.
Jeg giver dig smertestillende medicin.

Vous allez avoir :
Du vil få:

une radio radio

une échographie ultralyd

un scanner en scanner

un plâtre et plaster

un pansement en forbinding

C’est la sonnette pour nous appeler.
Det er klokken til at ringe til os.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Det er de knapper til at tænde eller slukke lyset.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Disse er kommandoer til hæve eller sænke sengen
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Dette er et stykke, der giver dig mulighed for at fortælle os, hvad du føler eller ønsker.

Vi er her for at hjælpe dig, så ring til os.

Jeg ønsker at spise. Jeg ønsker at drikke.
Je veux manger. Je veux boire.

Jeg ønsker at urinere. Jeg ønsker at defecate.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Det gør ondt. Jeg er bange.
J’ai mal. J’ai peur.

Jeg er varm. Jeg er kold.
J’ai chaud. J’ai froid.

Jeg har kvalme. Jeg kastede op.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Jeg føler mig svimmel.
J’ai des vertiges.

Jeg vil gerne blive ændret (jeg tisset).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Jeg ønsker at blive genbosat i sengen
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Jeg ønsker information.
Je voudrais des informations.


