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Je dois prendre votre pouls.
Ég verð að taka púls.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Ég verð að taka blóðþrýstinginn.

je dois prendre votre température.
Ég verð að taka hitastig þinn.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Ég verð að taka öndun þína.

Je dois vous faire une prise de sang.
Ég þarf að gera þér blóðprufu.

Je dois vous poser une perfusion.
Ég verð að spyrja þig eina innrennsli.

Je dois refaire votre pansement.
Ég verð að endurtaka dressingu þína.

Je dois vous faire une piqûre.
Ég verð að gefa þér inndælinguna.

Je viens faire votre toilette.
Ég að koma til salerni þinn.

Vous ne devez pas boire.
Þú ættir ekki að drekka.

Vous ne devez pas manger.
Þú ættir ekki að borða.

Vous ne devez pas fumer.
Þú ættir ekki að reykja.

Vous ne devez pas vous lever.
Þú þarft ekki að komast upp.



Je vous donne des médicaments.
Ég gef þér lyf.

Je vous donne des antalgiques.
Ég gef þér verkjalyf.

Vous allez avoir :
Þú verður að hafa:

une radio útvarp

une échographie ómskoðun

un scanner skanna

un plâtre plástur

un pansement búningsherbergi

C’est la sonnette pour nous appeler.
Það er bjalla að hringja í okkur.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Þetta eru takkar til að kveikja eða slökkva á ljósinu.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Þetta eru skipanir til að hækka eða lækka rúmið
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Þetta er stykki sem gerir þér kleift að segja okkur hvað þér finnst eða vilja.

Við erum hér til að hjálpa þér, vinsamlegast hringdu í okkur.

Ég vil borða. Ég vil að drekka.
Je veux manger. Je veux boire.

Ég vil að pissa. Ég vil hægðir.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Það er sárt. Ég er hrædd.
J’ai mal. J’ai peur.

Ég er heitur. Mér er kalt.
J’ai chaud. J’ai froid.

Ég hef ógleði. Ég ældi.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Ég svimar.
J’ai des vertiges.

Mig langar að breyta (I pissað).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Ég vil vera sest í rúminu
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Ég vil upplýsingar.
Je voudrais des informations.


