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Je dois prendre votre pouls.
Van, hogy a pulzusát.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Van, hogy a vérnyomást.

je dois prendre votre température.
Van, hogy a hőmérséklet.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Van, hogy a légzésszámot.

Je dois vous faire une prise de sang.
Azt kell, hogy ha egy vérvizsgálat.

Je dois vous poser une perfusion.
Meg kell kérdezni egy infúziót.

Je dois refaire votre pansement.
Meg kell ismételni a dresszinggel.

Je dois vous faire une piqûre.
Meg kell adni az injekciót.

Je viens faire votre toilette.
Azért jöttem, hogy a WC-vel.

Vous ne devez pas boire.
Akkor ne igyon.

Vous ne devez pas manger.
Nem szabad enni.

Vous ne devez pas fumer.
Nem szabad dohányozni.

Vous ne devez pas vous lever.
Nem kell felkelni.



Je vous donne des médicaments.
Adok gyógyszert.

Je vous donne des antalgiques.
Adok fájdalomcsillapítót.

Vous allez avoir :
Lesz:

une radio rádió

une échographie ultrahang

un scanner szkenner

un plâtre gipsz

un pansement öltöző

C’est la sonnette pour nous appeler.
Ez a harang, hogy hívjon minket.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Ezek a gombbal kapcsolja be vagy ki a fényt.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Ezek a parancsok növelheti vagy csökkentheti az ágyban
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Ez egy darab, amely lehetővé teszi, hogy mondja el, mit érzel, vagy szeretné.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen, kérem hívjon minket.

Szeretnék enni. Akarok inni.
Je veux manger. Je veux boire.

Azt akarom, hogy vizelni. Azt akarom, hogy ürít.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Ez fáj. Félek.
J’ai mal. J’ai peur.

Vagyok meleg. Fázom.
J’ai chaud. J’ai froid.

Van hányinger. I hányt.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Szédülök.
J’ai des vertiges.

Szeretném megváltoztatni az (I vizelt).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Azt akarom, hogy telepítettek az ágyban
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Szeretnék információt.
Je voudrais des informations.


