
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk spansk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. Necesito ir al hospital.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Me siento mal.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! ¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! ¡Ayuda!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! ¡Llamen a una ambulancia!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk spansk
Det gør ondt her. Me duele aquí.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Tengo un sarpullido aquí.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Tengo fiebre.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Tengo un resfriado.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Tengo tos.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Me siento cansado todo el tiempo.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Estoy mareado/a.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. No tengo apetito.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. No puedo dormir por las noches.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Un insecto me picó.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Creo que es el calor.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Creo que comí algo en mal estado.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ... cabeza ...
Kropsdel

... mave ... .. estómago ...
Kropsdel

... arm ... ... brazo ...
Kropsdel

... ben ... ... pierna ...
Kropsdel

... bryst ... ... pecho ...
Kropsdel
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... hjerte ... ... corazón ...

Kropsdel

... hals ... ... garganta ...
Kropsdel

... øje ... ... ojo ...
Kropsdel

... ryg ... ... espalda ...
Kropsdel

... fod ... ... pie ...
Kropsdel

... hånd ... ... mano ...
Kropsdel

... øre ... ... oreja ...
Kropsdel

... indvolde ... ... intestinos ...
Kropsdel

... tand ... ... diente ...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Tengo diabetes.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. Tengo asma.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. Tengo una condición cardíaca delicada.
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. Estoy embarazada.
At informere om din graviditet
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Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

¿Cuántas veces al día debo tomar esto?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? ¿Es contagioso?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke
motion/drikke alkohol?

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber
alcohol?

At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom

Her er mine forsikringsdokumenter. Aquí están los documentos de mi seguro.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. No tengo seguro médico.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Me siento un poco mejor.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Ha empeorado.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Está igual que antes.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk spansk
Jeg vil gerne købe noget___. Me gustaría comprar unos/unas ___.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende analgésicos
Medicin
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Penicillin penicilina

Medicin

Aspirin aspirina
Medicin

Insulin insulina
Medicin

Salve ungüento
Medicine

Sovepiller pastillas para dormir
Medicin

Hygiejnebind toallas sanitarias
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel Desinfectante
Medicinsk produkt

Plastre bandas adhesivas
Medicinsk produkt

Forbindinger vendas
Medicinsk produkt

P-piller pastillas anticonceptivas
Medicinsk produkt

Kondomer condones
Andet produkt

Solbeskyttelse protección solar
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk spansk
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Jeg er allergisk overfor___. Soy alérgico a ___.

At informere om dine allergier

Pollen polen
Allergi

Dyrehår pelo de animal
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik picadura de abeja/avispa
Insektallergi

Støvmider ácaros de polvo
Allergi

Skimmelsvamp moho
Allergi

Latex latex
Allergi

Penicillin penicilina
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts nueces/cacahuates
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Madallergi

Æg huevo
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarón
Madallergi

Mel/hvede harina/trigo
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter leche/lactosa/productos lácteos

Madallergi

Gluten gluten
Madallergi

Soja soya
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Madallergi

Champignoner hongos
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos fruta/kiwi/coco
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander gengibre/canela/cilantro
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg cebollín/cebolla/ajo
Madallergi

Alkohol alcohol
Madallergi
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