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Indhold
•  Spillebræt med Per Patient, stav og bakke, der kan tages ud         
• 12 plastikbaciller • 12 bacillekort

Spillets formål
At have flest bacillepoint, når spillet slutter.

Første gang I spiller
1. Tag bacillekortene ud af rammen, og smid affaldet ud.
2. Isæt batterier (se information om batterier). 

Forberedelser 
1. Læg 3 baciller i hvert af 

de 4 rum som vist her.
2.  Bland bacillekortene, og anbring 

dem i en bunke med billedsiden nedad. Kortene viser, hvilke baciller 
du skal flytte (højre/venstre arm eller ben). Der er point på hvert kort 
(2, 3 eller 4), afhængigt af hvor svær vejen til patientens mave er. 
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SKAL SAMLES AF EN VOKSEN

Et tosset færdighedsspil

2-4 
SPILLERE6+

ALDER

KRÆVER BATTERIER
Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Der skal bruges en 
stjerneskruetrækker (medfølger ikke) til at isætte batterierne.

1,5 V AA LR6
MEDFØLGER IKKE
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Lad os spille!  
1. Den yngste spiller starter (eller den spiller, der sidst var forkølet). 

Derefter fortsætter spillet med uret (mod venstre).
2. Vend det øverste kort i bunken for at se, hvilken bacille du skal flytte.
3.  Brug staven til at flytte bacillen til hans mave - men pas på, du ikke 

kommer til at røre siderne, så lyser hans næse op og summer!
  • Hvis du kommer til at røre siderne, er din tur slut. Lad bacillen 

blive, hvor den er, og læg bacillekortet med billedsiden op ved siden 
af bunken. Den næste spiller fortsætter, hvor du slap.

  • Hvis du på din tur bevæger bacillen op til hans mave uden at røre 
siderne, skal du beholde bacillekortet. Nu er din tur slut.

4. Fortsæt, indtil alle bacillekortene er blevet vundet.

Sådan vinder du 
Tæl dine bacillepoint sammen fra de kort, du har vundet. Spilleren med flest 
point vinder! Hvis du vil spille igen, skal du bare skubbe bakken ud under 
spillebrættet for at fjerne bacillerne.

UDSKIFTNING AF BATTERIER
Løsn skruen til batterirummet, der sidder på undersiden 
af konsollen, og fjern låget. Sæt 2 AA-batterier i 
(vi anbefaler alkaline). Sørg for, at + og – vender 
rigtigt i forhold til mærkerne i batterirummet. 
Sæt låget på igen, og stram skruen.

 ADVARSEL:
1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specificerede 

type, og sørg for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt. 
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med 

alkalinebatterier. 
3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet. 
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere 

periode. 
5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne. 
6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske 

forstyrrelser eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke 
og tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).  

7. GENOPLADELIGE BATTERIER: Må ikke blandes med andre typer 
batterier. Genopladelige batterier tages ud af produktet, inden du 
genoplader dem. Genopladning skal foregå under opsyn af en voksen. 
FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER. 

Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk på den 
lokale affalds- og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen 
med almindeligt husholdningsaffald.

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Venligst gem denne information som fremtidig reference. Batterierne 
bør udskiftes af en voksen.
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