
…                                                                                                                                 …
Besökaren kan ta med sig hem …                                         Besökaren ska ta med sig…  Väntar på ett besök

  Kläder

 
Blus  Kjol      Skjorta       Väst              Rock  Byxor            Träningsoverall  Underkläder

Bh

Trosor

Badtofflor

T-Shirt

Gymnastikskor 

Under-
tröja/
linne

Ytterskor
 
Tofflor  Strumpbyxor  Käpp

Näsduk

Huvudduk

            – 
glasses – cleaning 

Nattlinne/nattskjorta Pyjamas

Strumpor

  Kroppsvård    Gör sängar

Tvätta håret          Klippa håret         Kamma håret     Hårborste      Kam            Hårsprej

Deodorant           Ansiktskräm   Borsta tänderna     Tandkräm     Rakning 

 
Hårfön 

Protesrengörin

                        –  
Nagelsax  – nagelfil    Tvål/duschkräm             Kroppslotion  Tvättlapp    Handduk 

Tandborstning i sängen  Rondskål     Tvättning i sängen

vid handfatet             duscha                i badkaret                på toaletten  Sittbadkar        Fotbad    
                           /
Stödstrumpor    Toalettförhöjning/toalettstol Stickbäcken (sängbäcken) Blöjor 

återförslutningsbar

 
Urinflaska 

                          –                                –                         :                                                                                                   –                                     
sätta sig högre upp i sängen:        Böj på benen – lyft huvudet – skjut ifrån                       Höja - sänka huvudändan     

                          –  
lägg dig på sidan – placera handen på magen             titta uppåt                            Armarna runt halsen 

A R A B I C

S V E N S K A 

care
tip doc



  Mat          /  Aktiviteter/Religion            /   På sjukhuset/Mående

 nöt    lamm   fågel     fläsk             Matning

                                                           

Hungrig       Törstig        Pipmugg – Sugrör       vid bordet              

flytande kost                  Smakportion            liten portion           stor portion

–

Hörapparat – Batterierna slut     Lyssna på radio     Ringa   Läsa tidningen      Läsa en bok

Var god stör ej!         rinnande vatten   Vattenkrus/kanna

Prata med imam    i moskén  Prata med rabbin  i kyrkan     Prata med präst
 
„nykter“   från klockan 22       drick inte                 ät inte                rök inte

   
slutenvård         öppenvård        Samtal inför narkos

 
Gymnastik   Motion  Rullstol       Rullator     Promenera

Kaffe      Te    Vatten   juice   Frukt: äpplen – vindruvor – melon

Yrsel    Huvudvärk         Ont i hjärtat         kall          varm
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