
 

 Levá – pravá 
paže 

 Levá – pravá 
strana hlavy 

 Levá – pravá 
noha 

 Levé – pravé 
rameno 

   Vysoký krevní  tlak   Nízký krevní  tlak 

 Levé – pravé 
oko 

Střevní 
horečka 

Zánět  
střev  

 Levý – pravý 
nos 

  Levé 
 ucho  

  pravé 
  ucho 

 Levá – pravá 
noha 

   Vysoký tlak 

   nízký tlak 
     játra 

   revmatismus 

   otoky 

   srdce 

noční únik 
moči 

nedostatečnost 
ledvin 
(jin) nedostatečnost 

ledvin 
(jang) 

   Vysoký tlak 

Porucha 
funkce jater 

Levé  
mozkové 

tepny 

pravé  
mozkové 

tepny 

Ú
S
T
A 

spodní  
zuby 

horní  
zuby 

Bolest hrudi 
vpravo-vlevo 

  kůže 
     Vřed úst 

hrdla 

mandlí cukr 
v krvi 

Jícen  
(Esofagus) 

Kašel a 
potíže 

dýchání 

nespavost 

nespavost 

astma 

průdušky splín bronchitida 

srdeční

Levé 
rameno 

Pravé rameno 

Konečník 

Únava 

Žlučník 

Žlučníkové kameny
cholesterol 

játra 

Plíce 

Pravé rameno 

Ledvina 

Pravá 
plíce 

Levá 
plíce astma 

srdce 

srdce 

Štítná 
žláza 

játra 

slinivka žaludek 

Lymfa 

Rychlé 
bušení srdce 

Bolest zad 
dole vlevo Bolest zad dole   

vpravo 

Bolest v hrudi 

Chrlení krve 
Vřed na 
prsou 

Kašel a 

úzkost 

Těžký dech 

Krční 
páteř 

Hrudní páteř 

Bederní páteř 

Křížová páteř 

Kostrč 

Pravá srdeční 
komora 
vlevo 

Pravá  
srdeční síň 
vlevo 

Zánět žlučníku 

Zánět tlustého 
střeva 

Průjem 

Peptický vřed Tenké 
střevo 

Ledviny 

Tenké 
střevo Tlusté 

střevo 

Slepé střevo 

Endokrinní Močový 
měchýř 

Cukrovka 

Gynekologický 
akupunkt. bod 

Mrtvice 

děloha 
(lůno) 

Hemorrhoidy 

Hemorrhoidy vnitřní 

Hemorrhoidy vnější 

Pravá noha Levá noha 

Močová trubice 

Prostata 



 

Aku. bod na alergii 

Hlavní akupunkturní bod  

Hlavní akupunkturní bod  

Akupunkturní bod dlaně 

Akupunkturní bod okraje dlaně 

Křížová páteř 

Bederní páteř 

   Kostrč 

   Hrudní páteř 

   Krční páteř 

Zánět středního ucha 

Šum v uších 

Pupínky, akné, 
kožní problémy 

Aku. bod na záda, 
       kříž a nohy 

 Šao  
šang 
 

Aku. bod na  
tlak krve 

 Chegu  
 

Oběhový 

a dýchací 
systém 

Bolest zad dole 

Obratle 

Sedací nerv 

 

 Čongžu  
 

Hlava 
vzadu 

Migréna 
Bolest ramene 

 Šao zo 
 

 Šao čong  
 

Bolest ruky 

Chřipka 

    Bolest          
     čela 

Bolest hlavy 
    nahoře 

Bederní 
páteř 

Oči 

Bolest ramene 

Aku. body šije 

Žaludeční vřed 

Zácpa Chuť 

Cholesterol 

 Bolesti v týlu 
     vpravo 

Nemoci žaludku, bolesti srdce, častá žízeň, 
sucho v krku, rychlý tep, nervozita, poruchy 
spánku, bolesti lokte, nespavost, vnitřní bolesti 
horní paže 
     vpravo 

 Dráha srdce na 
ruce – Šao jin 

 Bolesti ramene, nemoci 
žaludku, hluchota, zácpa, 
ztuhlý krk, sucho v krku. 

 Dráha tenkého 
střeva na ruce  – 
Taj  jang 
     vpravo  

 Gvan čong  
 

 Šang jang  
  Dráha tlustého st řeva na 

ruce  – Jang  ming 
       Vnější bolesti horní končetiny, 
bolesti zubů, nadýmání, průjem, 
bolesti ramene, výtok z nosu, 
bolesti břicha. 

Chřipka, kašel, bolest v krku, 
horečka, bolení hlavy, zánět 
mandlí, průduškové astma, vnitřní 
bolesti horní končetiny. 

 Dráha plic na ruce  –  
Taj  jin 
      

 Dráha t ří ohňů na ruce – Šao jang 
Bolest očí, uší, čelistí, bolest ramene a horní končetiny, otoky, 
nadýmání v břiše, oslabení močového měchýře 


