
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk tysk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. Ich muss in ein Krankhaus.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Mir ist übel.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! Ich muss sofort zu einem Arzt.
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Hilfe!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Ruf einen Krankenwagen!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk tysk
Det gør ondt her. Es tut hier weh.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Ich habe hier einen Ausschlag.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Ich habe Fieber.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Ich habe eine Erkältung.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Ich habe Husten.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Ich bin ständig müde.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Mir ist schwindelig.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. Ich habe gar keinen Appetit.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. Ich kann nachts nicht schlafen.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Ein Insekt hat mich gestochen.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Ich glaube, es is die Hitze.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ... Kopf ...
Kropsdel

... mave ... ... Magen ...
Kropsdel

... arm ... ... Arm ...
Kropsdel

... ben ... ... Bein ...
Kropsdel

... bryst ... ... Brust ...
Kropsdel
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... hjerte ... ... Herz ...

Kropsdel

... hals ... ... Hals ...
Kropsdel

... øje ... ... Auge ...
Kropsdel

... ryg ... ... Rücken ...
Kropsdel

... fod ... ... Fuß ...
Kropsdel

... hånd ... ... Hand ...
Kropsdel

... øre ... ... Ohr ...
Kropsdel

... indvolde ... ... Gedärme ...
Kropsdel

... tand ... ... Zahn ...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Ich habe Diabetes.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. Ich habe Asthma.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. Ich habe ein Herzleiden
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. Ich bin schwanger.
At informere om din graviditet
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Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Ist das ansteckend?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

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

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

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

Her er mine forsikringsdokumenter. Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. Ich habe keine Krankenversicherung.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Ich brauche eine Krankschreibung.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Ich fühle mich etwas besser.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Es ist schlimmer geworden.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Es ist unverändert.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk tysk
Jeg vil gerne købe noget___. Ich möchte___kaufen.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende Schmerztabletten
Medicin
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Penicillin Penizillin

Medicin

Aspirin Aspirin
Medicin

Insulin Insulin
Medicin

Salve Salbe
Medicine

Sovepiller Schlaftabletten
Medicin

Hygiejnebind Damenbinde
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel Desinfektionsmittel
Medicinsk produkt

Plastre Pflaster
Medicinsk produkt

Forbindinger Bandagen
Medicinsk produkt

P-piller Antibabypille
Medicinsk produkt

Kondomer Kondome
Andet produkt

Solbeskyttelse Sonnenschutz
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk tysk
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Jeg er allergisk overfor___. Ich bin allergisch gegen___.

At informere om dine allergier

Pollen Pollen
Allergi

Dyrehår Tierhaar
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik Bienenstiche/Wespenstiche
Insektallergi

Støvmider Hausstaubmilben
Allergi

Skimmelsvamp Schimmel
Allergi

Latex Latex
Allergi

Penicillin Penizillin
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts Nüsse/Erdnüsse
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Madallergi

Æg Ei
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Madallergi

Mel/hvede Mehl/Weizen
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter Milch/Laktose//Molkeprodukte

Madallergi

Gluten Gluten
Madallergi

Soja Soja
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Madallergi

Champignoner Pilze
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander Ingwer/Zimt/Koriander
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Madallergi

Alkohol Alkohol
Madallergi
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