Uppslagsvärk
Lexikon med åkommor, sjukdomar
och läkemedel översatta på sex språk.
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Förkylning & värk

Sår, bett & stick

Semesterresor utomlands är ofta
förknippade med avkoppling och nöje.
Men ibland uppstår oväntade situationer
som kräver ett apoteksbesök. Vi på
Apotek Hjärtat vet att det då kan vara
svårt att hitta rätt läkemedel. Var femte
svensk som har uppsökt ett apotek
utomlands har nämligen upplevt
svårigheter med att göra sig förstådd*.
Vi har därför tagit fram ”Uppslagsvärk”
för att hjälpa dig att hitta rätt läkemedel
och på ett enklare sätt förklara dina
åkommor. På de kommande sidorna
hittar du vanliga sjukdomar, besvär
och läkemedel, översatta till sex olika
språk. Vi önskar dig en smärt- och
besvärsfri semester!
* Enligt en Novus-undersökning genomförd av
Apotek Hjärtat i maj 2017.
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Mage

Mage
Visste du att så många som hälften
av alla reserelaterade sjukdomar är
magåkommor? För att undvika
magproblem ska du vara noggrann
med hygienen och med vad du äter
och dricker. Extra viktigt är det att se
till att maten är ordentligt uppvärmd.
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Svenska

Engelska

Spanska

Italienska

Kroatiska

Franska

Grekiska

Illamående

Nausea

Malestar general

Nausea

Mučnina

Mal au cœur

Τάση για εμετό

Diarré

Diarrhoea

Diarrea

Diarrea

Dijareja

Diarrhée

Διάρροια

Halsbränna

Heartburn

Ardor de estómago

Pirosi

Žgaravica

Pyrosis

Ξινίλα

Förstoppning

Constipation

Estreñimiento

Stitichezza

Opstipacija

Constipation

Δυσκοιλιότητα

Magknip

Stomach ache

Retortijones

Dolori intestinali

Bol u želucu

Coliques

Πόνος στο στομάχι
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Förkylning & värk

Förkylning
& värk
Det är inte ovanligt att ha med sig en
rejäl förkylning hem som extra bagage
efter en skön semester. Om olyckan
är framme och förkylningen dyker upp
under semestern är det viktigt att vila
ordentligt och dricka mycket. Ibland
kan exempelvis näsdroppar eller
febernedsättande läkemedel lindra
besvären.
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Svenska

Engelska

Spanska

Italienska

Kroatiska

Franska

Grekiska

Huvudvärk

Headache

Dolor de cabeza

Emicrania

Glavobolja

Mal de tête

Πονοκέφαλος

Förkyld

Cold

Resfriado

Raffreddore

Prehlada

Rhume

Κρυολόγημα

Feber

Fever

Fiebre

Febbre

Groznica

Fièvre

Πυρετός

Halsont

Sore throat

Dolor de garganta

Mal di gola

Bol u grlu

Mal de gorge

Πονόλαιμος

Öronvärk

Earache

Otitis

Otalgia

Bol u uhu

Mal à l’oreille

Πόνος στο αυτί
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Intim

Intim
Kroppens intima delar kan påverkas
även om de inte utsätts för solens
strålar. Värme kan nämligen göra så att
underlivsinfektioner frodas. Tänk på att
tömma blåsan helt när du kissar och
att dricka tillräckligt mycket vatten.
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Svenska

Engelska

Spanska

Italienska

Kroatiska

Franska

Grekiska

Kondomer

Condoms

Preservativos

Preservativi

Kondomi

Préservatifs

Προφυλακτικά

Dagen-efter-piller

Morning-after pill

Píldora del día
después

Pillola del
giorno dopo

Pilule za dan poslije

Pilule du
lendemain

Χάπι της
επόμενης μέρας

Mensvärk

Period pains

Dolor menstrual

Dolori mestruali

Menstrualni grčevi

Règles douloureuses
(dysménorrhée)

Πόνοι περιόδου

Svampinfektion

Yeast infection

Micosis

Micosi

Gljivična infekcija

Mycose

Μυκητίαση

Urinvägsinfektion

Urinary tract
infection (UTI)

Infección urinaria

Infezione delle
vie urinarie

Infekcija urinarnoga
trakta

Infection urinaire

Ουρολοίμωξη
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Sår, bett & stick

Sår, bett
& stick
Besvärande insektsbett eller sår kan
förstöra en hel semester om man har
otur. I flera länder finns det dessutom
insekter vars bett är giftiga. Ha uppsikt
så bettet eller såret inte blir infekterat.
Om ditt allmäntillstånd försämras ska
du genast uppsöka vård.
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18

Svenska

Engelska

Spanska

Italienska

Kroatiska

Franska

Grekiska

Insektsbett

Insect bite

Picaduras de
insectos

Puntura d’insetto

Ubod insekta

Piqûre d’insecte

Τσίμπημα εντόμου

Skavsår

Blister

Rozaduras

Escoriazione

Abrazija kože

Abrasion

Πληγή από τρίψιμο

Plåster

Plaster

Apósitos

Cerotto

Flasteri

Pansement

Λευκοπλάστης

Sårtvätt

Wound cleanser

Antisépticos para
heridas

Detergente
per ferite

Sredstvo za
ispiranje rana

Solution
antiseptique

Αντισηπτικό διάλυμα

Munsår

Mouth ulcer

Llagas bucales

Ulcere della bocca

Ranice u ustima

Herpès labial

Επιχείλιος έρπης
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Sol & bad

Sol & bad
På sommaren och på varmare breddgrader
är solens UV-strålar extra starka. Om du
vill undvika att bränna dig på semestern
är ett bra tips att hålla dig borta från
solen mitt på dagen när den är som
starkast. Smörj även in dig ordentligt
med solkräm flera gånger per dag och
skydda dig med kläder eller genom att
ligga i skuggan!
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Svenska

Engelska

Spanska

Italienska

Kroatiska

Franska

Grekiska

Soleksem

Sun rash

Eritema solar

Eczema solare

Alergija na sunce

Lucite

Ηλιακό έκζεμα

Värmeutslag

Heat rash

Salpullidos

Miliaria

Toplotni osip

Boutons de chaleur

Εξάνθημα
θερμότητας

Rörelsesjuka

Motion sickness

Mareos de los
viajes

Chinetosi

Bolest kretanja

Mal des transports

Ναυτία ταξιδιωτών

Brännskada

Burn

Quemadura

Ustione

Opekline

Brûlure

Έγκαυμα

Blåsor

Blisters

Ampollas

Vesciche

Mjehurići

Ampoules

Φουσκάλες
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