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All 9502.0 ont feb host utslag mag hals röd förkyld kliar svulln 
0 55.0 magsjuk diarr lös kräkt kräk kräkning feb avföring blöjan slö 

1 3.0 temp hostan ventolin and slem malin jättebr 
andningsbe
svär slemmet host 

2 12.0 konstater 
öroninflam
mation kåvepenin akut 1177 ring vätsk koppl slö vatt 

3 38.0 benet fot svulln raml ont knät svullet knä böj ben 
4 46.0 kräm utslag hud kliar betnov svamp eksem torrt blås torr 
5 1.0 anal eli blöj tork röd utslag ont slemmet ansik sakt 

6 167.0
öroninflam
mation örat öra trumhinnan penicillin kåvepenin trumhin öron ont lock 

7 15.0 the to and my that is aft but has syndrom 
8 1.0 smäll lyft revben skad sidan raml and ont slemmet ansik 
9 2.0 2016 röntg ögonvit mor brun 2015 kiroprak ryggsmärt cyst stig 
10 143.0 kliar torr eksem hårbot rött irriter vätsk blås ögon svid 
11 4.0 fot benet kliand alic grov tår stick utslag röntg fall 
12 301.0 feb förkyld alvedon diarr oro trött förkylning kiss kräkning slemhost 

13 1.0 beläggning andning vit öra sår vänst röd hals host ont 

14 105.0 kiss 
urinvägsinf
ektion svid kissnöd ont sved urin trängning uvi toalet 

15 131.0 feb ont örat öron förkyld bihål huvudet lock öra vätsk 

16 1.0
influensalik
n aft svalg sängligg mun täppt näs slemhost bihål halsont 

17 17.0 förkylning snuv förkyld host feb utslag lung trött 
influensalik
n aktiv 

18 104.0 huvudvärk trött feb förkyld illamåend huvudet värk alvedon yr 
bihåleinfla
mmation 

19 44.0 nedr mag kiss ont 
urinvägsinf
ektion svid 

obehagskän
sl rygg naveln gas 



20 1.0 bakteriell snabbt klåd infektion ansiktet sår hals slemmet ansik sakt 
21 573.0 host feb slem förkylning hostan snor mollipect andning kräk förkyld 
22 2.0 deprimer ork ångest trött värt still livet lergigan attack tank 

23 1.0 centrum hast tramp belast ovansidan smärtsamt fotled stopp 
ansträngnin
g spel 

24 186.0 host ont hals feb förkyld slem bihål hostan snor förkylning 
25 1.0 skabb käns vattkopp förkylning host feb slemmet ansik sakt innanför 

26 1.0 andnöd låtit fylld hostdämp enstak periodvis 
luftrörskata
rr ibs hostattack svart 

27 446.0 utslag kliar ansiktet röd rygg munn feb kliand mag kind 
28 704.0 ont örat vänst svull rygg fot öra huvudet led nack 

29 91.0
inflammati
on ont öron ögon svulln arm nagelband örat värk axel 

30 140.0
ögoninflam
mation ögon ögat röd öga förkyld rinn ögondropp rött feb 

31 210.0 hals ont feb halsfluss svälj svull halsmandl öron förkyld huvudet 
32 1.0 rump kliand svid ben utslag slemmet ansik sakt innanför tillslut 

33 4679.0 sår springmask ångest 
urinvägsinf
ektion vattkopp svulln svamp raml klåd oro 

34 166.0 röd prick feb kind ögon svull torr utslag munn vit 
35 9.0 krupphost krupp lepheton ventolin host and anton hostdämp förkyld vor 

36 8.0 utlösning operer tor prostat blöt 
könssjukdo
m blodkärl 

regelbunde
t ömhet uppehåll 

37 1.0 perioral överallt ögat ögon utslag slemmet ansik sakt innanför tillslut 
38 77.0 arm ben utslag röd ansiktet kliar rygg kind fött prick 

39 66.0 halsont feb halsfluss host förkylning streptokock muskelvärk snuv influens hes 

40 3.0
mellangärd
et knöl mag ärr spel luft ont slemmet ansik sakt 

41 1.0 dyl överarm svullnad arm svull vänst feb slemmet ansik sakt 

42 1.0 tömm maj magbesvär ibs måltid tarm gas kramp hård konstater 
43 1.0 påverkan drack inandning alkohol revben pågåt gäll vänst mag host 



44 3.0 pendl 3839 stell uppåt feb influensan flyt ipr host förkyld 

45 5.0 lind benet svullet underb ankeln pirr brutit smalbenet fotknöl muskel 

46 48.0 rethost host 
hostmedici
n förkylning nipaxon tur kräk cocillan rad slem 

47 113.0
hostmedici
n host förkyld hostan mollipect slem förkylning 

förkylnings
astm astm slemlös 

48 7.0 ipr alvedon huvudvärk bihål tryck 
bihåleinfla
mmation feb värk orkeslös släpp 

49 36.0 migrän naprox vilk 
migränmedi
cin undvik graviditet smärtstill hitt gravid akut 

50 60.0 yrsel illamåend trött blodtryck huvudvärk pul tryck 
hjärtklappni
ng yr lågt 

51 10.0 migrän huvudvärk pannan 
migränmedi
cin illamåend tinning orkeslös påverk yrsel tryck 

52 62.0 vit prick hals halsfluss halsmandl feb beläggning ont svälj fläck 

53 102.0 ögat vagel öga svullet röd svulln ögonlocket rött rinn svull 
54 5.0 kliar röd prick nnjag svid händ hårbot utslag fött blås 
55 165.0 svinkopp microcid utslag sår näsan munn tvätt vattkopp ansiktet höstblås 

56 2.0
escitalopra
m pms biverkning undvik tip mens vikt lägg het slemmet 

57 1.0 åtminston koppl atarax gäll klar gravid ångest slemmet ansik sakt 

58 1.0 uppkom luft nageln svamp slemmet ansik sakt innanför tillslut vattenkopp 
59 322.0 mag ont kräkt diarr trött avföring vänst bajs mat naveln 


