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 הערות היוצר
 

  .מערב-במכללת מזרח', שנה א, המסמך הינו סיכום של קורס הרבולוגיה
ל וערוכים א, מסודרים על פי הקטגוריות המוכרות,  צמחי מרפא182בתוך המסמך תמצאו 

ומיועדות לסטודנטים , תכונות הצמחים מובאות בתמצות. תוך תבנית קבועה של כרטיסיות
 נעשה שימושלשימוש בכרטיסיות נדרש ידע קודם שכן לאורך המסמך . ומטפלים כאחד

  .מונחים וקיצורים אשר אינם מבואריםב
  

אין . וחלקו לוקט ממקורות שונים באופן עצמאי, פ"רוב החומר הוא מסיכומים שעברו בע
יש להתייחס . בסיס לעבודה מעשית, לראות במסמך ובחומר שהוא מכיל

  .הנגד שמובאים על כל צמח כחלקיים בלבד-לסימפטומים ולהתוויות, לתכונות
  

  tomasfly@gmail.com אתם יותר ממוזמנים לפנות לכתובת, אם מצאתם טעות בחומר
  

  
  ,תהנו

  תום פליישר
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מעט מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.רק כשבטוחים שמדובר בעודף. צמח חזק מאוד ומאוד מפזר. מחשרר חיצון ומסלק קור. 1

לכן             ". י מורד'צ"לסידור , טוב במקרה של שיעול וצפצופי נשימה. י ריאות'של צוויסותהנעה . 2
גם טוב במקרים של אסטמה.

.טוב בהצטברות של לחות ובצקות–משתן . 3

)C.I(התווית נגד 
לא במצבי עודף שמשולבים בחוסר

לא במצב של שתן רב
מעורר הזיות ומגביר את פעילות הלב, רעילות גבוהה

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.מפזר רוח קור מהחיצון. 1
.כאבי בטן ושלשולים, לכן מרגיע הקאות בחילותm.j-מחמם את ה. 2
)Yang Ming)st-co-ועד לחדירה עמוקה יותר בTai Yang-מטפל בקור ב.
שומר ומגן על הקיבה). דגים רעילים, סושי(מנטרל רעלים . 3

.יותר חזק, ובש יותר מייזעהמי

)C.I(התווית נגד 
...)דיזנטריה(בעיקר בקיבה , לא למצב של חום

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

מצבים של רוח זאת מאפשר לו לטפל ב. פ שהוא מייזע"אע, Ying Qi-והWei Qi-מאזן בין ה. 1
)חלש לכן ההזעות לא עוזרותWei Qi-ה. (קור עם הזעות

.ככה למעשה מחמם ומסלק קור, י הדם במרידיאנים'מניע את צ. 2

.לכן לא נשתמש לבעייה בהזעה–מייצר הזעה קלילה , לחמם ולהניע את היאנג. 3

)C.I(התווית נגד 
)להניע דם בהריוןלא רוצים–מזרז לידה (לא במצב של הריון 

לא למצב של חסר יין עם סימנים של חום

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
1-3:מינון

:מרידיאן

.משחרר חיצון מרוח קור. 1
)חלשWei Qi-פתוגן חזק ו, א"ז(מטפל בדופק ממש שקוע בליווי סימפטומים חיצוניים .
.יכול להגיע לשכבות עמוקות ולנטרל משם.

) כתפיים, ראש, כאבי צוואר(טוב להפגת כאב שנגרם כתוצאה מסטגנציה של קור בחיצון . 2

)נוזל/גדוש/אף סתום(מטפל בסימפטומים ריאתיים של  קור –י הריאות 'חימום של צ. 3

)C.I(התווית נגד 
.י'חוסר צאסור בשימוש של הזעות מרובות בגלל 

because they might complain if he dies".                                לא במצב של חסר דם "

HBEphedra
HB

Ma Huang
Ma=גראס סיני
Huang=צהוב

שרביטן

HBZingiberis
officinale RZ

Sheng Jiangזנגביל
)ר טרי'ינג'ג(

Cinnamomum
cassia RAM

Gui Zhi)ענפיף (
קינמון

Asari
HB

Xi Xin
שין-שי

ר פרא'ינג'ג

חמימים וחריפים–משחררי חיצון 

חמימים וחריפים–משחררי חיצון 

חמימים וחריפים–משחררי חיצון חמימים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

)ניטראלי(חמים :טמפרטורה
יחריף וארומאט:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.ניטראלי–רמולות קרות ניתן להשתמש גם בפו. משחרר חיצון מרוח קור. 1

)למשל פריחות עוריות שנובעות מחום בדם(כך מטפל בדם –נכנס למרידיאן הכבד . 2

מפסיק דימום פנימי. 3

)C.I(התווית נגד 
Li-לא במצב של רוח ב

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מריר וארומטי, חריף:טעם

6-15:נוןמי
:מרידיאן

)טוב גם לכאבי מפרקים(מטפל בקור לחות . 1
.CV-והGV-עובד באזורים העליוניים לאורך ה.
.Du Hao– שמטפל בחלק התחתון' רוח לחות'בן זוג מקטגוריית

GV-והTai Yang-בגלל הקשר למרידיאנים של ה, בכאבי גבטיפול . 2

)C.I(התווית נגד 
למצב של חוסר בחיצון או חסר ייןלא 

מינון יתר יכול לגרום לבחילות והקאות

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף ומתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

-למשל כשה. חיצונית ופנימית–ובפרקים Li-מייבש לחות ב. שחרור החיצון מרוח קור ולחות. 1
Sp/לש והוא לא מסוגל להתמודד עם זה בעצמוח

.התכווצויות ועוויתות שיכולות להיווצר מרוח קור שהפכה לרוח חום, להפסיק רעידות. 2

)C.I(התווית נגד 
או במצבי פרכוסים שנובעים מחסר יין או דם, לא במצב של חסר יין עם סימני חום

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

גודש, מפיג כאב ראש פרונטלי שנובע מלחות בסינוסים. משחרר רוח קור. 1

מייזע ברמה בינונית, מטפל בקור ובכאבים מקור. 2

טוב לכאבי שיניים מרוח קור. 3

)C.I(התווית נגד 
י שלצמח יש נטייה לייבשמפנ, לא במצב של חסר יין וחסר דם

HBSchizonepeta
HB

Jing Jieסכיזונפטה

HBNotopterygium
RZ/RX

Qiang Huo

Ledebouriella
divaricata RX

Fang Fengסילר
)?(

Angelicae
dahuricae RX

Bai Zhi

חמימים וחריפים–משחררי חיצון חמימים וחריפים–משחררי חיצון 

חמימים וחריפים–משחררי חיצון חמימים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף וארומטי:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

טוב לרוח קור בחיצון, משחרר חיצון. 1
בחילות הריון, תיאבון ירוד, הקאות, טוב לבחילות–פותח חזה , י'מניע צ. 2
)שלא טוב להריון(י 'פ שמניע צ"אע, להריוןלכן טוב Sp-הולך ל. 3

טוב נגד ליחה
טוב להרעלות ממאכלי ים

)C.I(התווית נגד 
רק כשיש עודף בחיצון. לא למצבים של חסר בחיצון עם הזעה מרובה

לא למצב של לחות וחום

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

משחרר חיצון. 1

משחרר רוח ומקל על כאב. 2

Bl-י ה"שנשלט עצד האוקסיפיטלי-ובVertex-ב, לאזור הראש–מכווןצמח 

)C.I(התווית נגד 
מאוד מייבש–אסור במצבים של חסר דם ויין 

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

משחרר חיצון. 1

פותח את מעברי האף. 2

טוב לאיבוד חוש ריח. 3

)C.I(התווית נגד 
לא למצב של חום על רקע חסר יין

מיניון יתר יגרום לאודם בעיניים וסחרחורות

HBPerilla
frutescens FOL

Zi Si Yeוס-ס תות-כמו

HBLigusticum
RZ/RX

Gao Ben

Magnolia
FLO

Xin Yi Huaמגנוליה

חמימים וחריפים–ן משחררי חיצוחמימים וחריפים–משחררי חיצון 

חמימים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
ארומאטי וחריף:טעם
1.5-6:מינון

:מרידיאן

שיעול, כאבי ראש, חום, מנדפת רוח חום. 1

טובה לחום ודלקות בעיניים וכאבים בגרון. 2

י'צLiמאפשרת תנועה טובה של . 3

מאוורר עור. ב לפריחות עוריות שמקורן בחום בדםהוא טו, שאוגר דםLi-בגלל שהוא הולך ל

)C.I(התווית נגד 
)סימנים של חום(יין עם חום מדומה חסראו , בחיצוןחסרלא במקרה של 
מדלדל את החלב-לא בזמן יניקה 

שם עברישם סינישם לטיני

קרירה:טמפרטורה
מתוקה, מלוחה:טעם
3-9:מינון

:ןמרידיא

.בעיקר במצבים של איבוד קול, מנדף רוח חום. 1
.ץ או לחלופין לקראת הסוף אבל ממאנת , פריחה בתחילתה, מאוורר החוצה פריחות עוריות2
לעבור. 
במצבים של עיניים אדומות נפוחות וכואבות. 3
בעיקר אצל ילדים עם מחלות חום, מפסיק רוח פרכוסים. 4

חים אחרים כדי לטפל בטטנוסמוסיפים לצמ

)C.I(התווית נגד 
לא במצב של חסר בחיצון

להשתמש בזהירות בזמן ההריון

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.אדום ונפוח, כ משתמשים כשיש דלקת בגרון"בד. מנדף רוח חום מהחיצון. 1

כשכבר הגיעו למצב של קרבונקלים, טוב למצבים של רעילות.2

לקראת הסוף ורק צריך פוש אחרוןמשתמשים כשהמחלה . 3

מלחלח את המעיים, טוב לעצירות מרוח חום. 4

)C.I(התווית נגד 
י ושלשולים'לא במצב של חסר צ

לא במצב של פצעים פתוחים

ישם עברשם סינישם לטיני

קרירה:טמפרטורה
מרה, מתוקה:טעם
4.5-15:מינון

:מרידיאן

מנדפת רוח ומנקה חום עם כאבי ראש. 1

ולכן טובה לעינייםLi-מטהרת את ה. 2

כאבי ראש ואדמומיות בעיניים, Li-ובKi-טוב לחום בחסר יין ב. 3

)ולות להיגרם בגלל חום וגם חסר ייןבעיות עיניים יכ(טובה לרוח בכבד , מרגיעה את הקיבה

)C.I(התווית נגד 
י ותיאבון ירוד או שלשולים'לא לאנשים עם חסר צ

HBMenthae
haplocalycis HB

Bo Heמנטה

HBCicada
PER

Chan Tuiציקדה

Arctium lappa
FR

Niu Bang Ziדקורית

Chryanthemum
morifolium FLO

Ju Huaחרצית

יפיםקרירים וחר–משחררי חיצון קרירים וחריפים–משחררי חיצון 

קרירים וחריפים–משחררי חיצון  קרירים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
חריף,מתוק:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

חוםמטהר, משחרר שרירים. 1
. ....ומזין נוזלים מכוון. צוואר, גב עליון, עים תפיסות כתפייםטוב למחלות בחיצון בהם מופי. 2
לחלק העליון..
St-בעיקר אם נובע מחום ב, מפיג צמא, מזין בנוזלים. 3
טוב לפריחות עוריות ומצבי שלשולים דיזנטרים. 4
טוב ללחץ דם גבוה, בזכות היכולת להביא נוזלים לגוף. 5

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
חריף, מתוק:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

.שבשלבים הראשוניםמשחרר את החיצון ומאוורר את העור מפריחות. 1
דלקות, טוב להתבטאויות של רעלים בחלקים העליונים של הראש. מנקה חום ורעלים. 2
הרפס, גרון, ואפטותפצעים , חניכיים.
.M-וSp Qiטוב בעיקר לחסר של . כפופים, אנשים שקועים, מרים יאנג ששקע. 3 Jiao Qi

שליח, צמח מכוון

)C.I(התווית נגד 
עודף יאנג בחלק עליון וחסר יין בחלק תחתון, לא למצב של חסר יין או

לא למצב של קשיי נשימה

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

.מ לטפל במחלות פנימיות עם תמונות חיצוניות"ע, Shao Yang-מסוגל לעבור עד שכבת ה. 1
.כאבי שרירים ומרפקים, בחילות, הקאות, טעם מר בפה, צמרמורות
Gb(כשזאת נפגעת שכבת הסרעפת –י תהיה טובה 'הזרימה של הצדואג שShao Yang-חום של ה + Li(

אשר גורמת לטעם מר בפהGb-לחימום הנפגעת וגורמת 
י'טוב לטחורים מחסר צ, Li Qi-פותח את הזרימה של ה. 2
י'ומעלה את היאנג צ, לוקח את הפורמולה כלפי מעלה, מכווןצמח . 3

)C.I(התווית נגד 
של חסר ייןלא למצב

Liver Fireלא לשיעול מחסר יין או 
אם כן להוריד מינון–יכול לגרום לבחילות והקאות 

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק, מר:טעם
4.5-15:מינון

:מרידיאן

ועיקשתליחה צהובה דביקה , פה יבש, עם יובש, בעיקר מהריאות, מוציא רוח חום. 1

)כי מקרר את הכבד(מפסיק דימומים . 2

גם מחסר יין וגם מחום בחיצון, דלקתיות, שורפות, אדומות, טוב לעיניים. 3

)C.I(התווית נגד 

HBPueraria
RX

Ge Genקודזו
)לא גדל בארץ(

HBCimicifuga
RZ

Sheng Ma
Sheng=עולה

Ma=קאנביס סיני

Bupleuri
RX

Chai Hu

Mori Albae
FOL

Sang Yeתות=מורי
לבן=אלבאה

קרירים וחריפים–משחררי חיצון 

קרירים וחריפים–משחררי חיצון קרירים וחריפים–משחררי חיצון 

קרירים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים/קריר:טמפרטורה
מריר, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

רר את החיצון במצב של חום וקורמשח. 1

מתאים למצב של חסר יין עם בעיה בחיצון. 2

)לא רגועShen-ה(בעיקר אחרי מחלת חום קשה , חוסר מנוחה, מתאים לנרגנות, מרגיע. 3

)C.I(התווית נגד 
לא לנשים מניקות

HBSojae
preparatum SM

Dan Dou Chiזרעי סויה

B

קרירים וחריפים–משחררי חיצון 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר) הכי(:טמפרטורה
חריף, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

חום, הזעה מרובה, צמא, טוב לנרגנות. בלי צמרמורותFever, מנקה חום ומנקז אש החוצה. 1
.כשיש שיעול עם צפצופיםLu -מוציא חום מה. Floodyדופק , בחמשת המרכזים

.דלקות וכאבים בשיניים ובחניכיים, כאבי ראש פרונטלים. St-מנקז אש שמקורה ב. 2

טוב לאקזמות ופצעים דלקתיים של חום, כאבקה

)C.I(התווית נגד 
לא אצל אנשים עם קיבה חלשה

או חום מחסר יין, לא במצב של חסר יאנג

שם עברישם סינישם לטיני

קר:רהטמפרטו
מר:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

למצבים של חסר. מעשיר את הגוף ביין ומלחלח במצבים של יובש. מנקה חום ומנקז אש. 1
Ki-ובLu-יין ב

.השתנות ליליות, טוב למצבים בו יש זרע בשתן שנובעים מחום בכליות. 2
כאשר היין, דלדול של היין–Wasting and Thirsting-טוב ל, טוב לפצעים בפה, מייצר נוזלים. 3

למשל סכרת, בורח מהגוף

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

.מתח בחזה, בעיות שינה, הזיות, מפחית נרגנות, מנקה חום. 1
).Li/Gb Jaundice(.M.J-וגם ב) בעיות בהשתנה(.L.J-בגם, מנקה חום ולחות. 2
.עיניים ופצעים בפה, אף, ולכן על הפניםTw-משפיע על ה. 3
שתן עם דם, הקאות עם דם, צואה, מקרר ולכן מפסיק דימומים באף. 4

מרגיע נפיחות מטראומה

)C.I(התווית נגד 
ור של חסרלא למצב של צואה רכה ותיאבון מופחת בגלל ק

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
6-9:מינון

:מרידיאן

.מנקה חום ומפחית נרגנות. 1

.St-ובHt-טוב ליובש ופצעים גלויים בחניכיים שנובעים מחום ב. 2

וכך מקרר את הגוף, משתן ומנקה חום ולחות. 3

)C.I(נגד התווית 
לא בהריון

HBGypsumShi Gaoגבס

HBAnemarrhena
asphodeloidis RZ

Zhi Mu
האם      

ידע אודות "
"האם

Gardeniae
jasminoidis FR

Zhi Ziןיסמי

Lopatheri
gracilis HB

Dan Zhu Ye

חום ואש–מפיגי חום 

חום ואש–גי חום מפיחום ואש–מפיגי חום 

חום ואש–מפיגי חום 



Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl Ki Lu Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

את העיניים) Qingמלשון (מטהר /ומבהירLiv-מנקה חום ב. 1
.בעיניים וסחרחורות, שעולה מהכבד וגורם לכאבי ראש ברקותYang-טוב ל. 2
באזור הצוואר והתעלות האינגוונלית, )Nodules(מפזר קשריות , Liver Fire-טוב לבגלל שהוא . 3

.ובכלל
.טוב ליתר לחץ דם. 4

)C.I(התווית נגד 
St-ובSp-שימוש זהיר כשיש חסר ב

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

Li Yang-טוב ל. לעיניים מגרדות וכואבות ורגישות לאור. מנדף רוח חום, ראייה) Qing(מטהר . 1
Rising ,מצב של דמעות שיוצאות בקלות וכאבי ראש.

)למעשה חסר דם(Liv Yinמלחלח את המעיים ופותח חסימות שנובעות מחסר של . 2
שגורמת , היצרות של כלי דם בגלל כולסטרול, Atherosclerosis -לאחרונה משתמשים ב. 3

.לעלייה בלחץ דם

)C.I(התווית נגד 
Huo Ma Renלא לשימוש ביחד עם 

לא במצב של שלשולים או לחץ דם ירוד

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
15-30:מינון

:מרידיאן

.הר חום ומזין בנוזליםמנקה ומט. 1
.Yang Ming- חום ב–שיעולים , טוב למצבים של חום אקוטי בריאות. 2
.עם סימפטומים של הקאותSt Heat -טוב ל. 3
.גם כאשר יש צמא ונרגנות, עם דם, עכור, מעודד השתנה כאשר יש שתן כהה. 4
.גררתבעקר כאשר ההחלמה נ, מעודד פריחות לצאת ומנדף אותם החוצה. 5

)C.I(התווית נגד 
St/Sp-לא במצב של קור ב

HBSpica PrunellaeXia Ku Cao
עשב קמל קיץ

HBCassia SMJue Ming Zi

Phragmitis
Communis RZ

Lu Genסּוף

חום ואש–מפיגי חום 

חום ואש–מפיגי חום חום ואש–מפיגי חום 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח, מר:טעם
1-2:מינון

:מרידיאן

כ גבוהה שגורמת למצבים דלקתיים"לאש כ. מקרר את הדם, מנקה חום ורעילות אש. 1
.Xue-וYing-שפוגע ברמת הFeverטוב למצב של חום 

אפילו טירוף, פרכוסיםלמצבים של חום שהגיע ל, מפסיק רעידות. 2

)C.I(התווית נגד 
זהירות רבה במצב של הריון

במצב של עודףרק

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח, מתוק, מר:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

לשון סגלגלה, Fever, פה יבש. מנקה חום ומקרר את הדם כשמחלות נכנסות לרמת הדם. 1
)טגנציה עקב סמיכות הדם מכילוי נוזליםשנובעת מס(

ד דופק"שט, הקאות, גם בשתן. ובשיעול, דימומים באף(בעיקר במחלות חום , מזין ביין. 2
.גם לעצירות וחוסר מנוחה). מתבטא גם בדלקות בכלי דם, נפוח ומהיר

קשריריות והצטברות של ליחה דביקהבעיקר במצבים של, מנקז החוצה אש ורעילות. 3
)לכן הוא סופח את זה, הוא מלוח(

)C.I(התווית נגד 
Sp-או שלשולים בגלל חסר ב, St-ובSp-שימוש בזהירות במצב של לחות ב

,Huang Qi: נוגד את, י מקורות מסויימים"עפ Da Zao, Shan Zhu Yu, Gan Jiao, Li Lu

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

כשרוצים להעשיר את הרמות הייניות של הגוף ובמקביל לקרר דם, צמח חשוב
.כשכבר הגיעו למצב של דימום. מטהר חום ומקרר את הדם. 1
.למצב של חסר יין עם סימני חום. מעשיר את היין ומזין בנוזלים. 2
.טוב לחום נמוך שנמשך מעל מספר ימים.3
Malar Flush-ו, Insomniaחוסר מנוחה, ולכן טובה לפצעים בפהHt-מקרר אש שעולה מה. 4
Wastingטוב למצב של . 5 & Thirsting .מחלות שמדלדלות את הגוף ומכלות אותה

)C.I(התווית נגד 
עם לחותSp-לא במצב של חסר ב

St-ובSp-עם חסר באו נשים בהריון עם חסר דם או , יאנגלא במצב של חסר 

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

.ווסת חזק, דים"שט. שיעול, דימומים באף: עם הסימפטומים, מטהר חום ומנקה את הדם. 1
.חום מחסר ייןמנקה. 2
.דים מטראומה"וטוב לשט, )סטגנציה(Bloodstasisמניע דם במצבי . 3
והתקשויות באזור הבטן, טוב לגושים אבדומינלים. 4
מחזור/עינייים/כאבי ראש–Li Fire-לZhi Ziלקירור ביחד עם . 5
)אבצס(גם חיצוניים וגם פנימיים , מנקה מצבים מוגלתיים ונפיחויות. 6

)C.I(התווית נגד 
.ולא בהריון במצב של ווסת עודף בגלל קור או כל סיבה שהיא לא חום, לא למחלות קור

.עם עודף בהזעה, לא במצב של חסר יין

HBRhinoceri CRNXi Jiao /
Shui Niu Jiao

קרן של 
אֹוְת/ קרנף 

HBScrophularia
ningpoensis RX

Xuan Shenשורש כהה

Rehmanniae
glutinosae RX

Sheng Di Huang
המצב הטריצהוב אדמה

Moutan Radicis
CX

Mu Dan Pi
Pi= עור/קליפה

קליפה של 
שורש אדמונית

חום בדם–מפיגי חום  חום בדם–מפיגי חום 

חום בדם–מפיגי חום חום בדם–מפיגי חום 
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שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

.קיוח ליחה, טוב לפצעים ונפיחויות. שיעול, צמא, חוסר מנוחה, Feverאש במצב של זמנק. 1
)תהצמא קשה לשתופ"אע(מתח בחזה וצמא , קישיון בבטן: למצבים שנבעו ממחלת חום קשה. 2
Liver Yang Risingטוב למצבים של . 3
).מתבטא כשלשולים דיזנטרים(Co-וSt-צמח עיקרי לייבוש לחות וחום ב. 3
Jaundice-מתווסף בטיפול ל, כאב בהשתנה, L.j-טוב למצבים דלקתיים ב. 4

מנקה ומפסיק דימומים מחום
שנובע מחום, טוב לחוסר שקט עוברי

)C.I(התווית נגד 
M.j-או קור בSp/St -של חולשה בלא למצב 

Lu-לא למצב של חום מחסר ב
לא למצב של עובר לא רגוע מקור

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

.הפרשות דביקות ומסריחות, בואגינה, דלקות בשלפוחית השתן–L.j-מנקז אש מה. 1
.טוב למצבים דיזנטרים. 2
.טוב לדלקות בברכיים. 3
)Jaundice(טוב להצהבה . 4
Zhi Muטוב למצב כזה עם . צ"חום שעולה אחה–במצב של חסר יין Kid Fireמנקז . 5
טוב בריחות זרע. 6
פרונקלים, קרבונקלים–טוב לרעילות שגורמת לנגעים עוריים . 7

)C.I(התווית נגד 
שגורם לשלשוליםSp-סר בלא למצב של ח

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

חוסר , הזיותInsomnia, חוסר מנוחה, חום גבוה, Fire Blazing–מנקז אש ורעילות . 1
)Ht-מחום באלו נובעים (דופק מהיר מלא וחלקלק , לשון אדומה, אוריינטציה

אבצסים, קרבונקלים, עיניים אדומות–סימפטומים של רעילות . 2
)יתכן גם חומציות(דיזנטריה והקאות , Co-ובSt-לתמונה של חום ולחות ב. 3
.טוב לדימומים בשתן ובצואה. 4
)לשון אדומה עם חיפוי, ריח רע מהפה, עצירות ְמיוֶבש: St Fire-ולכן טוב לM.j-הולך ל. 5
...)טירוף, הזיות(Shen-ולכן חום בראשון יכול לפלוש ללב ולHt-יש סעיף שמגיע לSt-ל

)C.I(התווית נגד 
St -לא על רקע חסר יין או בחילות והקאות שנובעות מקור ב

Sp/Kid-לא לשלשולים שנובעים מקור ב

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

םבאוזנייכאבי , גרון כואב, בעיקר במצבים של עיניים שורפות, Gb/Livמנקה חום ולחות מה . 1
)םהאוזנייל ראי עאח–Shao Yang–Gb(וחירשות פתאומית 

גרד, לחות, נפיחות, טוב לאזורי הגניטליה במצבים של כאבים. 2
, חום, Liver Wind Heatעיניים אדומות יחד עם , עם כאבי ראשLiver Fire Blazingמוריד . 3

כאבים בהיפוכונדריום, פרכוסים, התכווצויות

)C.I(התווית נגד 
ושלשוליםSp/St -במצב של חסר בלא 

יכול לגרום לבחילות והקאות

HBScutellariae
baicalensis RX

Huang Qin

HBPhellodendron
CX

Huang Bai

Coptidis RZHuang Lian שלשלאות
צהובות

Gentianae
longdancao RX

Long Dan Cao
דרקוןכיס מרהצמח

U.j

L.j

חום ולחות–מפיגי חום 

חום ולחות–מפיגי חום חום ולחות–מפיגי חום 

חום ולחות–מפיגי חום 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-15:מינון

:מרידיאן

.פצעים, הפרשות ואגינליות, הצהבה, בעיקר למצבים דיזנטרים. מנקה חום ומייבש לחות. 1
.טוב לנגעים עוריים שנובעים מלחות ורעילות, פסיק גרד בעורמ, הורג פרזיטים, מנדף חום. 2

וגרד במפשעה) Liv Wind-מ(טוב גם לגרד כרוני  
וקשיים בהשתנה, Si- בDamp Heat-טוב ל, משתן. 3

.וגם כמשחה, תאוראליניתן גם בלקיחה 

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-לא במצב של קור וחסר ב

HBSophora
flavescens RX

Ku Shen
שך'האמא

שורש מר

חום ולחות–מפיגי חום 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

מנקה חום ומקל על רעילות. 1
עיניים, גרון, למצב של רעילות בחזה. 2
)Co-בגלל שהולך ל(טוב לאבצסים במעיים . 3
שמלווה בכאב גרון וכאב ראש, טוב לרוח חום בחיצון. 4
)כאבים בהשתנה, אבנים בכליות(L.j-ם ולחות מהמנקה חו. 5

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-לא למצב של שלשולים על רקע קור ב

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

שורפות וכואבות, נפוחות, עם עיניים אדומותLi-בעיקר חום ב. מנקה חום ורעילות. 1
)פנימי או חיצוני(אבצסים כואבים בחזה ובמעיים , ממוסס נודולות, מפחית נגעים מפרישים. 2
)Jaundice, קושי בהשתנה(טוב לחום עם לחות . 3
בעיקר אם הדלדול נובע מעודף חום, מעודד ייצור חלב אם. 4

מנקה את הכבד, אם שותים בתה

)C.I(התווית נגד 
מינון גבוה יכול לגרום לשלשולים

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מעט חריף, מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

מנקה חום ורעילות וממוסס נודולות. 1
קרבונקלים, לנגעים חמים.2
)Jin Yin Huaכמו (טוב לרוח חום בחיצון . 3

למצב התחלתי של דלקת גרון שנובע מרוח חוםלשימוש קלאסי

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-לא למצב של שלשולים על רקע חסר ב

פחות מתאים לקרבונקלים מאוד מפותחים

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
15-60:מינון

:מרידיאן

)מפחית לחות(ובעיקר מפחית בצקות מקל על רעילות. 1
למצבים של כאבי מפרקים. 2
לשתן עכור וכואב. 3
להצהבה מחום. 4
לכיבים או כל נגעים חמים על העור, מנקה חום ולחות מהעור. 5

)C.I(התווית נגד 
Kid/Liv-לשימוש בזהירות במצב של חסר ב

HBLonicerae
japonicae FLO

Jin Yin Hua
פרח  כסף  זהב

HBTaraxaci
mongolici HB

Pu Gong Yingן אריש

Forsythia
suspense FR

Lian Qiao

Sinilacis glabrae
RZ

Tu Fu Ling

חום ורעילות–מפיגי חום חום ורעילות–מפיגי חום 

חום ורעילות–מפיגי חום  חום ורעילות–מפיגי חום
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שם עברישם סינישם לטיני

מאוד קר:טמפרטורה
מר:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

גם אפידמיות–מנקה חום ומקל על רעילות לכל מצב של מחלת חום שהיא . 1
בעיקר בריאות ובגרון , בכל הגוףFire Toxicity-טוב ל. 2
מקרר את הדם וטוב לפריחות עוריות מחום בדם. 3

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-קור בלא על רקע

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:מרידיאן

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח:טעם
1.5-3:מינון

:מרידיאן

מנקה חום ורעילות . 1
טוב לנפיחויות, מקרר את הדם. 2
Oral Cavities-טוב לדלקות ב. 3
Lu-טוב לשיעולים מחום ב. 4

טוב לפרכוסים אצל ילדים

)C.I(התווית נגד 

HBDaqingye FOLDa Qing Ye
ירוק  גדולעלה

אינדיגו

HB

Indigo pulverata
levis

Qing Dai

חום ורעילות–מפיגי חום חום ורעילות–מפיגי חום 



Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-21:מינון

:מרידיאן

טוב לשלשולים והקאות. מנקה חום קיץ. 1

ולכן טוב לשלשולים כרונים ותיאבון ירודSp-מחזק את ה. 2

)Sp -שנובעות מעודף ב(טוב להפרשות ואגינליות . 3

)C.I(התווית נגד 
וצמרמורות שבאים לסירוגיןFeverלא לשימוש במצב של 

לא לשימוש במצב של קור

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
15-30:מינון

:מרידיאן

ם יבשיםשתן צהוב ומעיי, טוב לצמא משמעותי. מזין בנוזלים, מנקה חום קיץ. 1
משתן. 2
Jaundice-טוב ל. 3

)C.I(התווית נגד 
Damp Coldלא במקרים של עודף 

HBDolichos lablab
SM

Bian Dou שעועית
שטוחה

Citrulli vulgaris
FR

Xi Guaאבטיח

חום קיץ–מפיגי חום  חום קיץ–מפיגי חום 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

4-לתמונה של ה. מנקז חום והצטברויות. 1 Bigs ,דופק מלא, הזיות, מתח וכאב בטני, עצירות
ומצבים דיזנטרים, טוב להצהבה או מחסום בשתן). דרך הצואה(מנקז חום ולחות . 2
)מטחורים או דימום מהצטברות במעיים(למצבים של דם בצואה , דםמנקה חום ב. 3
Recklessness Movement of Bloodטוב לתנועה מהירה של כלי דם . 4
או במצב של פציעות ואבצסים, Amenorrheaלמשל מצב של , Bloodstasisמניע במצב של . 5
Fire Toxic-מטוב להתבטאויות של פצעים . 6

ביכולת הריקוןאם מבשלים פוגע

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-או קור ב, י או דם'לא לחסר צ, לא למצבים חיצוניים

נספג בחלב–לא לנשים מניקות 
לא להיבהל, גורם לצבע חום בשתן

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
0.3-1.5:מינון

:מרידיאן

)בגלל הצטברות חום(חוסר מנוחה , עיניים אדומות, לעצירות. הצטברויותח מנקז אש ופות. 1
טוב לילדים עם חוסרים תזונתיים, St-מחזק את ה. מטפל בפרזיטים במעיים. 2
Liv-מקרר את ה. 3

)Mang Xiao-וDa Huangלעומת (לכן טוב למצבים כרונים , יחסית מתון

)C.I(התווית נגד 
ן או וסתלא בזמן הריו

Sp/St-לא בזמן דימום מהרקטום או קור ב

שם עברישם סינישם לטיני

קר מאוד:טמפרטורה
מלוח, מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

מרכך את הצואה, בגלל היותו מלח). St-ובCo-מחום ב(חסימות בצואה , פותח הצטברויות. 1

.פה וגרון נפוחים וכואבים עם כיבים ונגעים עוריים, לעיניים. מנקה חום ומפחית נפיחויות. 2

.הראשון מוציא החוצה, זה סופח את הנוזלים. Da Huangלרוב עם 

)C.I(התווית נגד 
ובעיקר לא אצל אנשים זקנים או נשים בהריון, Sp-לא לשימוש במצב של חסר ב

וסתלא אחרי לידה או

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

Co-טוב לעצירות בגלל הצטברות של חום ב. 1

)C.I(התווית נגד 
וסת או נשים מניקות, לא בזמן הריון

לא למצבים כרוניים

HBRhei RZDa Huang
צהוב   גדול

HBAloe HBLu Huiאלוורה

MirabilitumMang Xiaoנתרן גפריתי

Sennae FOLFan Xie Ye עלה המרוקן
של הזרים

BB

משלשלים-מרוקני מטה משלשלים-מרוקני מטה 

משלשלים-מרוקני מטה משלשלים-מרוקני מטה 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

טוב למצבים של מעיים יבשים, לעצירות אצל אנשים מבוגרים. מזין ומלחלח את המעיים. 1
ובכלל חסר דם, אחרי מחלת חום או לידה

צעיםמזין ביין מנקה חום ומקדם החלמה של פ. 2

)C.I(התווית נגד 
Spermatorrhoeaיכול לגרום להפרשות וגינליות או 

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:מרידיאן

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חריף, מר, מתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

י'לעצירות מסטגנציה של צ. מלחלח את המעיים ופותח הצטברויות. 1

לכן מפחית בצקות, משתן. 2

)C.I(התווית נגד 
לא בזמן הריון או במצב של חסר יין ואין נוזלים

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:מרידיאן

)C.I(התווית נגד 

HBCannabis
Sativae SM

Huo Ma Renזרע קאנביס

HB

Pruni SMYu Li Ren גרעין של
שזיף

B

מלחלחים-מרוקני מטה מלחלחים-מרוקני מטה 



Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl Ki Lu   Co

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
1.5-3:מינון

:מרידיאן

הצטברויות נוזלים בעיקר להצטברויות בחזה ובבטן, מנקז מים החוצה. 1

Ring Wormsגם לשימוש חיצוני לכל מצב של . הורג פרזיטים. 2

רעיל

)C.I(התווית נגד 
בזמן הריון ולא למטופל חלשלא 

HBDaphne genkwa
FLO

Yuan Hua

חזקים-מרוקני מטה 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

לשלשולים או בצקות כתוצאה מסטגנציה של לחות, לקשיים בהשתנה, משתן החוצה לחות. 1
Damp Heatבמצבים של שתן כהה בגלל . 2
Sp Qiמחזק במצב של . 3 Xuטוב.עושה טרנספורמציה לליחה, יםעם הצטברות של נוזל

)יגרום לפלפיטציה בלב(באפיגסטריוםתקיעות , )שלשולים, חסר תיאבון(.M.j-הרמן את הל
.לחיפוי שומני על הלשון

)שכחה, Insomnia, פלפיטציה(ומשקיט את הנפש Ht-מרגיע את ה. 4

)C.I(התווית נגד 
לא לשתן עכור ותדיר שנובע מחסר

שם עברישם סינישם לטיני

מעט קרירה:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

הפרשות, שתן עכור, למצבים של סטגנציה של לחות כמו בצקות, מנקז החוצה לחות.משתן. 1
.ושלשולים, הצהבה, חסימות בדרכי השתן

)C.I(התווית נגד 
א לחסר בלחותל
"והיא תעשה לך סדר במחמם התחתון, זו לינג"

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

ושתן, לחוסר מנוחה שמתבטא בפצעים בפה ובלשון. Si-דרך הHt-מנקז חום מה. משתן. 1
מועט

בצקות וחסימות בדרכי השתן, רמת לכאביםלטיפול בחום ולחות שגו. 2
ולכאבים ונוקשות במפרקיםAmenorrhea-טוב ל. 3
מייצר חלב ופותח את כלי הדם. 4

)C.I(התווית נגד 
לא בהריון או בחסר של חום ולחות 

)מאוד משתן וגורם לירידה של נוזלים בגוף(

שם עברישם סינישם לטיני

מעט קר:ורהטמפרט
טפל, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

קשיים בהשתנה, מנקז החוצה לחות לבצקות. 1
לכן טוב למצבים כרונים, מתוןSp Qiאפקט שלו עלה–ומפסיק שלשולים Sp-מחזק את ה. 2
לאבצסים בריאות ובמעיים. מנקה חום ומפיג מוגלה וקרבונקלים. 3
טוב לכאבים וחסימות במפרקים, לרוח לחות. 4
לשון עם חיפוי שומני, לחום ולחות בכל רמה שהיא. 5

טוב גם לבעיות עיכול

)C.I(התווית נגד 
ןבזהירות בזמן הריו

HBPoriae cocos
SCLEROTIUM

Fu Ling

HBPolyporus
umbellatus

SCLEROTIUM

Zhu Ling

Akebia trifoliata
CAULIS

Mu Tong עץ שפתוח
משני צדדיו

Coicis Lachyrma-
jobi SM

Yi Yi Renגריסים

משתנים- מנקזי לחות  משתנים- מנקזי לחות 

משתנים- מנקזי לחות משתנים- מנקזי לחות 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

שלשולים , בצקות, קשיים בהשתנה–מנקז החוצה לחות ותקיעות שמשוייכת ללחות , משתן. 1
במחמם התחתוןDamp Heatבעיקר למצבים של 

)טנטון(טיניטוס , סחרחורות, כמו סימני חוםKid Yin Deficiency-ל, Kid-מנקז אש מה. 2

)C.I(התווית נגד 
Damp Heat-או הפרשות וגינליות מSp Yang Deficiency-מSpermatorrhoeaלא לשימוש בזמן 

שם עברישם סינישם לטיני

קרירה:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

Gb-והLiv-מנקה חום ולחות מה. 1
צמח עיקרי לטיפול והפחתה של הצהבה. 2
,תחושת מתח בחזה, טעם מר בפה, עם רעידותFeverכמו –מנקה חום ומשחרר חיצון . 3

)Shao Yang-רמת ה, Gb-מקושר ל(סחרחורות בחילות וחוסר תיאבון 

)C.I(התווית נגד 
עם עור חיוורJaundice-לא ל

ולא לדופק מתגלגל, לא לשתן רגיל

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
טפל, מתוק:טעם
9-18:מינון

:מרידיאן

צמח חשוב למחלות חסימתיות בדרכי השתן. Bl-מנקז החוצה חום מה, משתן. 1
שורף וכואב, טוב לכל מצב של שתן כהה

שגורם לשלשוליםDamp Heat-לטוב . 2
מנקה חום ומפיג חום בקיץ. 3
סופח לחות. 4
תחושה של , Feverעם Qi-מפיג חום ולחות בדרכי השתן לכן מוסיפים כשיש חום ברמת ה. 5

לשון עם חיפוי צהוב, צמא, כבדות בגוף

)C.I(התווית נגד 
Sp Qi-לא ל Xu אוSpermatorrhoea

לא לשתן רב וזהירות בזמן הריון, סר נוזליםלא במצב של ח

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

בעיקר כשיש גם דם, משתן ופותח חסימות בדרכי השתן, מנקה לחות. 1

Bloodstasis-שנובע מAmenorrhea-מתווסף לטיפול ב. 2

חסימות מעיים, לעצירות. 3

)C.I(התווית נגד 
Sp Qi-לא למצבי הריון ו Xu אוKid Qi Xu

HBAlismatis RZZe Xie
מנקז הביצות

HBArtemisiae
yinchenhao HB

Yin Chen Hao סוג של
לענה

TalcumHua Shi
סלע חלקלק

קטל

Dianthi HBQu Mai

משתנים- מנקזי לחות משתנים- מנקזי לחות 

משתנים- מנקזי לחות  משתנים- זי לחות מנק
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
:מינון

:מרידיאן

Damp-מנקה חום לכל מצב של בצקות או כאבים חסימתיים בדרכי השתן שנגרמו מ, משתן. 1
Heatנשפך לש-L.j.

Damp Heat-טוב למיצוק הצואה שנובעת מ. 2
...)נפוחות, כואבות, עיניים שורפות–Liv-הולך למרידיאן ה, מבהיר את עיניים ובכלל. 3
עם ליחהLu Heatמפיג ליחה ומפסיק שיעול למצבים של . 4

)C.I(התווית נגד 
לא להריון

ת מעבודה מרובהתשוש או תשישוYang Qi-בזהירות כשה
Kid Deficiency-מSpermatorrhoea-לא ל

HBPlantaginis SMChe Qian Zi

משתנים- מנקזי לחות 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.בעיקר לגב תחתון ורגלייםWind Cold Dampמקל על כאב במצבים של . מפיג רוח לחות. 1
משחרר חיצון מקור ביחד עם לחות. 2
םשגורמות לכאבי ראש ושינייShao Yin-גם למחלות ב. 3

)מגיע לכל השכבות, א"ז(גם למצבים אקוטים וגם למצבים כרונים 
צמח עיקרי לטיפול בכאבי גב תחתון כרוני

)C.I(התווית נגד 
עם סימנים של חוםYin Xuלא למצבים של 

שם עברישם סינישם לטיני

)רעיל(חמים :טמפרטורה
מלוח, מתוק:טעם
3-10:מינון

:מרידיאן

.גם במרדיאינים, מאוד חזק לפתיחה של חסימות. 1
עם נימול וחולשה של הגפיים ותחושה שלWind Dampnessמםיג רוח למצבים כרונים של . 2

.התכווצות בגידים
מסלק רוח מרמת הגידים לכל). מרוח(לנימול של העור ופריחה . מפיג רוח מרמת העור. 3

.טוב לשיתוק של הפנים. רעידות או פרכוסים, Spasmמצב של 

Wu Shao She-אותם איכויות רק חלש יותר. נחש ההדפסים השחורים

)C.I(התווית נגד 
חסר יין עם סימנים של חוםלא ב

בזהירות בחסר יין וחסר דם
זהירות באופן כללי

שם עברישם סינישם לטיני

)רעיל(חמים :טמפרטורה
מריר, מתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

במקרים שקשה(והסינוסים פותח את מעברי האף. גרד, טוב לבעיות בעור. מפיג רוח לחות.  1
.שגורמים לכאבי ראש) לקייח

.נמצא בפורמולות שמטפלות בחיצון. משחרר את החיצון. 2

)C.I(התווית נגד 
.הקאות ושלשולים, מינון יתר יגרום לבחילות. לא לכאבי ראש מחסר דם

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מתוק, מר:טעם
10-30:מינון

:מרידיאן

בעיקר, Wind Dampמיטיב עם הפרקים במצב של . מפזר רוח ופותח חסימות במרידיאנים. 1
.בעותאצ, כף היד,בפלג העליוןהדיסטאלים בפרקים 

טוב לבצקות. 2

)C.I(התווית נגד 

HBAngelicae
Pubescentis RX

Du Huo

HBAgkistrodonBai Hua She נחש ההדפסים
הלבנים

Xanthium Sibrici
FR

Cang Er Ziזרע אוזן ירוק

Mori Albae RAMSang Zhi ענפיף של עץ
התות הלבן

מסלקי רוח לחות מסלקי רוח לחות

מסלקי רוח לחותלחותמסלקי רוח 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
3-6:מינון

:מרידיאן

.מפזר רוח לחות לנוקשות במפרקים. 1

.גלייםלשיתוק וחולשים של הברכיים והר. מפזר רוח קור ומחזק את הגידים והעצמות. 2
.וכאבים מקור בעצמות, וכאבי גב תחתוןSpasm-ל

Gou Guעצם של כלב –תחליף 

)C.I(התווית נגד 
בזהירות לאש שעולה מחסר דם

HBTigris OSHu Guעצם טיגריס

מסלקי רוח לחות
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שם עברישם סינישם לטיני

)רעיל(חם :טמפרטורה
חריף:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

כלפי מטהLu-והSt-י מורד של ה'מכוון צ, מתמיר ליחה, מייבש לחות. 1
Sp-כשברקע חולשה חזקה של ה, לשיעול עם קיח רב שנובע מליחת קור בריאות. 2
סיק הקאותמהרמן את הקיבה ומפ. 3
מפורר קשרירים. 4
ובחזה) אפיגסטריום(Pi-מפחית נפיחויות ב. 5

)C.I(התווית נגד 
לא במצבים של שיעול על רקע חסר יין ויובש

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

)חילות והקאותב(מטה י מורד כלפי'מכוון צ. 1
וקיח שופעמסלק ליחה ונוזלים תקועים עם צפצופי נשימה. 2
Sp Dampטוב לשיהוקים בגלל . 3

)C.I(התווית נגד 
במינון קטן במצבים של חסר

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

.י של הריאות ומסלק ליחה'פותח ומפיץ צ. 1
צמח מכוון) מרוח קור או חום(צמח חשוב לפורמולות שמטפלות  בגרון 

לאיבוד קול. 2
מוציא מוגלה בעיקר מהריאות ומהגרון. 3

)C.I(התווית נגד 
לא להשתמש בשיעול דמי

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

י בריאות'מאוד חשוב למצבים של עודף שגורמים לסטגנציה של צ. 1
)Ma Huang-משמש כתחילף ל(טוב לליחה שקשה להוציא וצפצופי נשימה 

לא מייבש, למרות שהוא מעט חמים
כחכוחים, רוח בגרוןלטוב 

)C.I(התווית נגד 
Kid not Grasping Qi-לא למצבים ש

HBPinelliae
ternanatae RZ

Ban Xia
הקיץ  אמצע

HBInulae FLOXuan Fu Huaַטיּון

Platycodi
grandiflori RX

Jie Geng

Cynanchum
baiqian RX

Bai Qianַחָּנק

חמימים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול חמימים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 

חמימים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול  חמימים–רי ליחה ומפסיקי שיעול מתמי
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

)מערבית(מצבים אקוטים מתמיר ליחת חום וטוב בעיקר ב. 1

קרה של שיעול פרודוקטיבייעיל במ. 2

בשדיים ובריאות, מפורר קשרירים ונודולות בצוואר. 3

)C.I(התווית נגד 
רעיל במצב טרי

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

י שגורם'טוב לסטגנציה של צ. מרחיב את בית החזה, צמיגיכיחמתמיר ליחת חום עם . 1
לתחושה של מלאות ותפיסות

)Re Biמטיפוס (בחזה Si Syndromeניתן להשתמש במצבים של . 2

Gua Lou Pi–לשימוש בעיקר שרוצים לתת אפקט של שיתון, הקליפה
Gua Lou Ren–מלחלח את המעיים, זרע
Gua Lou Gen–שורש ,Tian Chua Fen , לתת הזנהיכולת

)C.I(התווית נגד 
בקור או בליחת קור, Sp/St-לא בחסר ב

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מתוק, מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

)Zhe Bei Mu-בשונה מ(טוב לכל סוגי השיעולים , מפיגי חום ומתמירי ליחה. 1
)Pi(לתחושת מלאות ותקיעות בחזה ובאפיגסטריום . שקשה לקיוחלמצבים כרוניים וליחה

Phlegm Fireשנוצרות מליחה אש ) קשרירים(טוב לסקופולות . 2

)C.I(התווית נגד 
לא יעיל בשיעול מליחת קור

רעיל כשהוא טרי

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מתוק:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

צמיגי שמופיע עם דםכיחל, מתמיר ליחת חום. 1
מחום וליחה בקיבה כשיש חיפוי שמנוני ועבה. מקרר חום ומפסיק הקאות חמוצות ומרות. 2

על הלשון
...משיעול, מקרר דם ומפסיק דימון מהאף. 3

הריוןןמזבצירוף עם צמחים אחרים ניתן להקאות ב

)C.I(נגד התווית 
St-לא במצב של בחילות והקאות מליחת קור ב

HBFritillariae
thunbergii BULB

Zhe Bei Mu אם הצדף
יאנג'ד ג'מז

HBTrichosanthis
FR

Gua Lou

Fritillariae
cirrhosae BULB

Chuan Bei Mu אם הצדף
ואן'מסצ

Banbusae in
taeniis CAULIS

Zhu Ru שביבי גבעול
במבוק

ְּגִביעֹונִיתְּגִביעֹונִית

קרירים-ליחה ומפסיקי שיעול מתמירי  קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 

קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר מאוד:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-15לשיעול , 30-60:מינון

:מרידיאן

)חישה(חודר לערוצים ולליחה שחוסמת את פתחי הלב . מנקה חום ומתמיר ליחה. 1
...קצת שיתוק, שיתוק, ויותטוב למצבים של התעלפ. 2
במינון קטן מתמיר ליחת חום ומספיק שיעול. 3

)C.I(התווית נגד 
Sp-לא לשיעול מקור או ביציאות רכות מחסר ב

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח:טעם
4.5-15:מינון

:מרידיאן

מפחית ליחה ומרכך במצבים שיש נודולות ותחושה של מלאות באזור בית החזה. 1
מצטרף כצמח בפורמולות שמטפלות בבצקות, לא אפקט חזק. משתן ומפחית נפיחויות. 2

Hypo/HyperThyroidismלכם אפשר לראות את הקשר לבלוטת התריס ולמצבים של , יש בו יוד

)C.I(התווית נגד 
Sp/St-ור בלא לק

שם עברישם סינישם לטיני

מעט קריר:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

מסלק ליחה. י של הריאות כלפי מטה'מכוון את הצ. 1

יח צמיגי וחום בריאותכטוב לשיעולים וצפצופי נשימה מ. 2

משחרר רוח חום מהחיצון. 3

)C.I(נגד התווית 

HBBambusae
SUCCUS

Zhu Li מיץ מיובש
של במבוק

HBThallus ALGAEKun Bu

Peucedanum
RX

Qian Huֲאִחיֶׁשֶבת

קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול  קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 

קרירים-מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

מפסיק שיעול וצפצופים בשימוש בסוגים רבים של שיעולים הנגרמים מקור או חום. 1
תלוי בצמחים הנוספים בשימוש

טוב בעיקר לשיעול יבש, כיוון שהצמח מלחלח מעצם טבעו גרעין. 2
מלחלח את המעיים ומשחרר אותם.3

)C.I(התווית נגד 
בזהירות בטיפול עם תינוקות וילדים במקרה של שלשולים

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

י מורד כלפי מטה'מפסיק שיעול וצפצופים ומכוון צ. 1

בעיקר לשימוש כשיש בעיה בהוצאה של אוויר, פותר ליחה.2

מלחלח את המעיים. 3

)C.I(התווית נגד 
לא לשלשולים כרוניים

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

במיוחד כתוצאה, ל בעיקר כרוניצמח חשוב לטיפול בשיעו. מקל על שיעול ומסלק ליחה. 1
)שנובע מליחה בנאדיות(או שיעול עם הקאות דם לקיוחמקור בליווי ליחה סמיכה שקשה 

הצמח יוריד את הליחה ולאחר מכן ייבש אותה, כשורש
אפשר לטגן בדבש ובכך לחזק את יכולת ההזנה

)C.I(התווית נגד 
חוםבזהירות עם שיעול מחסר יין סימני

לא מומלץ לשימוש ארוך במינון גבוה

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

.י כלפי מטה'מנקה ריאות מחום ומכוון צ. מתמיר ליחה עקב הטעם המר. 1

כלפי מטהSt-הי מורד של 'מנקה מחום ומכוון צ, יוצר הרמוניה בקיבה. 2
צרבות כתוצאה מחום בקיבה, גיהוקים, שיהוקים, הקאות, לבחילות

Pi Pi Ye–לחום

)C.I(התווית נגד 
לא להקאות כתוצאה מקור בקיבה ומקור בריאות שגורם לשיעול

HBPruni
armeniacae SM

Xing Renגרעין משמש

HBPerillae
frutescentis FR

Su Zi

Asteris tatarici
RX

Zi Wan
שורש סגול

Eriobotryae
japonicae FOL

Pi Pi Ye עלי עץ
השסק

מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול  מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 

מפסיקי שיעול וצפצופים–ה ומפסיקי שיעול מתמירי ליחמפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 



Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

שם עברישם סיניישם לטינ

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

מפסיק שיעול וצפצופים ומנקז חום מהריאות. 1
ולכן מפחית בצקתיותמשתן. 2
אלו נתקעים. עקב חום, י והנוזלים'נכשלים להוריד את הצLu-משתמשים במצבים בהם ה. 3

ומופיעים כבצקת בפנים או כנפיחויותU.j-ב
קושי בנשימה וקושי לתת שתן. 4

מוריד נוזלים

)C.I(התווית נגד 
לא במצב של שתן מוגבר ושיעול כתוצאה מרוח קור

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

טוב במיוחד לשיעול מחסר יין. מלחלח את הריאות ומספיק שיעול אקוטי וכרוני. 1
ניתן לשימוש חיצוני כטנקטורה לכינים בגוף. הורג פרזיטים וטפילים. 2
ניתן להשתמש בעת חוקן. 3

כל שלושה ימים 30-60מינון , לתולעים

)C.I(התווית נגד 
במעיים עצלים עם צואה רכהSpאסור במצבים של חסר 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

י למטה ומפסיק שיעול'מכוון צ. 1
בעיקר לשיעול מסוג קור. בשימוש לשיעול וצפצופים מסוגים שונים. 2

)C.I(התווית נגד 
בזהירות לשיעולים מחום

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

צליל גרגור בגרון, ליחה תקוע–ודף מרגיע צפצופים מסוג ע, מנקז את הריאות מליחה. 1
ליחה או בצקות שתקועים וגורמים לצפצופים–שיעול מעודף (

Kid no grasping Qi: י שהריאות מורידות'לא מצליחים לתפוס את הצKid-ה–שיעול מחסר 
)דרך השתן, יחד עם הליחה(מפחית בצקות . 2
סימות בדרכי השתןקושי נשימתי וח, טוב להצטברויות. 3

)C.I(התווית נגד 
)Sp Deficiency-או בצקות מ, של הריאות(לא למצבי חסר 

HBMori albae
radicis CX

Sang Bai Pi קליפה של
עץ התות

HBStemonae RXBai Bu100חלקים

Tussilaginis
farfarae FLO

Kuan Dong Hua
צמח בוקר טוב לחורף

Descurainiae
seu lepidii SM

Ting Li Zi

מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול  מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 

מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול מפסיקי שיעול וצפצופים–מתמירי ליחה ומפסיקי שיעול 



  שם עברי      שם סיני      שם לטיני  שם עברי      שם סיני      שם לטיני
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  חמים  :טמפרטורה
  ארומטי, חריף, מר    :טעם
  3-9    :מינון

  :מרידיאן
    

  Sp/St-לשימוש כשיש עודף לחות שתקועה ב. י מתמיר ליחה ופותר סטגנציה'מניע צ. 1
  ...הקאות שלשלולים, איבוד תיאבון, לחצים באזור הבטן והחזה,     עודף מזון

  י מורד כלפי מטה'מכוון צ, ומתמיר ליחהמחמם . 2
  
  
  
  
  

  )C.I(התווית נגד 
  )כמו כל הארומטים(לא בהריון 

  
  
  

  שם עברי      שם סיני      שם לטיני
 
 
 

  חמים  :טמפרטורה
  חריף    :טעם
  1.5-6    :מינון

  :מרידיאן
    

  )יוםתקיעות באפיגסטר (Sp/St-מתמיר לחות ומספיק הקאות כשהלחות מפריעה ל. 1
  
 St-י ומחזק את ה'מניע צ. 2
  
  טוב לבחילות בוקר, מרגיע עובר. 3
  )נגד התנועה,  יסחוף מעלהChong Mai-אם הקיבה חלשה ה,  הוא כלפי מטהSt-כיוון זרימת ה(

  
  

  )C.I(התווית נגד 
  לא לשימוש בחסר יין עם סימני חום

  
  

 
 
 

  חמים   :טמפרטורה
  ארומטי, מר, חריף    :טעם
  4.5-9    :מינון

  :מרידיאן
    

  T&T- ומפריעה ב.M.j- ללחות שחוסמת את הSp-מחזק את ה, מייבש לחות בעוצמה. 1
  )דופק חלקלק ומתגלגל, שלשלולים, הקאות, בחילות, תקיעות באפיגסטריום, חולשה    (

  כצמח נספח, לנידוף רוח לחות. 2
  יכול להתאים אף להתבטאויות במפרקים, .L.j-מייבש לחות וחום ב. 3
   כיוון שמייזע ומשחרר חיצוןTMM-עוזר לכאבים ברמת ה. 4
  משפר ראיה. 5
  

  

  )C.I(התווית נגד 
  י או יין'לא בעודף הזעה מחסר צ

  
  
  

  שם עברי      שם סיני      שם לטיני
 
 
 

  חמים   :טמפרטורה
  יארומט, חריף    :טעם
  3-6    :מינון

  :מרידיאן
    

  סיסטמיותלמחלות חום ולחות , מתמיר לחות. 1
  חיפוי מאוד שומני על הלשון, חוסר תיאבון,     תקיעות בחזה

  י מורד כלפי מטה' ומכוון צ.M.jמחמם . 2
  )St- ובSp-חסר ב(להקאות מקור . 3
 St- ובSp-י ב'פותח תקיעות של צ, י'מניע צ. 4
  
 
  

  )C.I(התווית נגד 
 לא לחסר יין או דם

 Damp Cold-בזהירות במצבים שלא מדובר ב
 

Magnoliae 
officinalis CX 

Hou Po   

Amomi FR Sha Ren ֶהל חּום  

 Cang Zhu Atractylodis RX יש לזה ריח
גלייםיז ר'של צ  

Amomi kravanh 
FR 

Bai Dou Kou לבן ֶהל   

ארומטים מתמירי ליחהארומטים מתמירי ליחה

ארומטים מתמירי ליחהארומטים מתמירי ליחה
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Sp StGb Li
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Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
Ht Pc

Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

Si  Tw
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Sp StGb Li

Bl   Ki Lu   Co

שם עברישם סינישם לטיני

מעט חמים:טמפרטורה
מתוק, חמוץ:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

העיכול החוצה' דרך מע, מפחית תקיעות ומייבש עודף מזון. 1
למזונות שומניים ובשר שתקוע

כאבים מתקיעות של דם בכלל, כאבי בטן, כאבי מחזור, פותח תקיעות של דם. 2
Hernia, לצניחות. 3
מפסיק שלשולים. 4

לאחרונה נמצא בשימוש לכולסטרול ולחץ דם גבוה

)C.I(התווית נגד 
St-בלי תקיעות בSp/St-זהירות בחסר ב

לא בזמן הקאות חומציות

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

למזון עמילני–Ma Yaכמו . לעיכול לקוי, מחזק קיבה, מפחית תקיעות מזון. 1

הרבה אצל ילדים, Ma Yaהרבה משתמשים עם 

)C.I(התווית נגד 
לא לנשים מניקות

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
)חאם זה מרת12-30(6-15:מינון

:מרידיאן

לעיכול לקוי של מזון עמילני. St-מחזק את ה, מפחית תקיעות מזון. 1
)הקאות חומציות, חוסר תיאבון, תקיעות בהיפוכונדרים(Liv Qi-מניע בצורה חלקה את ה. 2
לעיכול לקוי של חלב אם, לתינוקות. 3

)טובגם כרוב זה(לנשים שרוצות להפסיק טפטוף חלב בסוף תקופת ההנקה

)C.I(התווית נגד 
)כי זה מייבש(לא לאורך זמן כדי לא לפגוע בכליות 

לא לנשים מניקות

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

לתקיעות עם קור או הצטברות. מפחית תקיעות מזון ומהמרן את הקיבה. 1
למצבים של תקיעות עם מלאות. 2
Borborygmus-ל

)C.I(התווית נגד 
זהירות בהריון
St Fireלא במצב של 

HBCrataegi FRShan Zha

HBOryzae sativae
germinantus FR

Gu Yaנבט אורז

Hordei vulgaris
germinantus FR

Ma Yaנבט שעורה

Massa
Fermentata

Shen Qu

משחררי תקיעות מזוןמשחררי תקיעות מזון

משחררי תקיעות מזוןמשחררי תקיעות מזון
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עברישםשם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

לכל סוג מזון, לעשות טרנספורטציהSp-משפר את יכולת ה. בעוצמהמפחית תקיעות . 1
תזונה אצל ילדים-למצבי תת. 2
השתנות, לבריחה של תמציות. 3
אבנים בדרכי השתן ובשלפוחית השתן, תלמוסס התקשויו, מרכך התקשויות. 4

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

.M.j-מפחית תקיעות מזון ומתמיר הצטברויות ב. 1
טוב להקאות חומציות עם ריח רקוב. 2
נלים עם קשיים ביציאותילכאבים אבדומ. 3
עם צפצופים כרונים י כלפי מטה ומפחית ליחה לשיעול'מוריד צ. 4

)C.I(התווית נגד 
י'בזהירות בחסר צ

HBCorneum gigeriae
Galli ENDOTHELIUM

Ji Nei Jinקורקבן
תרנגולת

Raphani sativi
SM

Lai Fu Ziזרעי צנון

משחררי תקיעות מזון

משחררי תקיעות מזון
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Si  Tw
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שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
ארומטי, מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

הקאות, בחילותבשמתבטא Sp/St-י ב'לתקיעות צ. M.j-בT&T-י ומשפר את יכולת ה'מווסת צ. 1
.Belchingגיהוקים , שיהוקים, נפיחות, מלאות באפיגסטריום, )י מורד של הקיבה'מצ(

)נופלת מהעץ', בשלה'קליפה –מלמעלה למטה , י בכיוון הנכון'באופן כללי הצמח מניע את הצ(
חיפוי שומני על, צואה רכה, חוסר תיאבון, שיוצרים עיפות.M.j-מייבש לחות ומתמיר ליחה ב. 2

...ןהלשו
.ומועקה בחזהוגורמת לצפצופיםללחות שמצטברת בריאות, מתמיר לחות ומפסיק שיעול. 3
Tai Yin-למצבים של פתוגן ב. 4
כובדמ למנוע "י נוספים ע'מצטרף בפורמולות עם צמחים מווסתי צ.5

)C.I(התווית נגד 
,שיוצר הקאות דםLu-ובמצבי ליחה מאוד חמה או שיעול מחום או חום ב, לא כשהלשון אדומה
שיעול יבש מחסר יין

רישם עבשם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

עיכול לקוי וגזים, לכאבי אפיגסטרי או בטני. י ומפחית הצטברויות'שובר סטגנציה של צ. 1
י'לפתיחת עצירות שנובע מסטגנצית צ. וריח רע מהפהBelching-שמופיע עם גיהוקים ו

שנובעות מליחה שחוסמת את היכולת של...) בחזה, בטניות(ות מתמיר ליחה ומעלים נפיחוי. 2
.י לנוע כמו שצריך'הצ

לשימוש להעלאת לחץ דם, לאחרונה. 3
לעצירות" שמחזיקה אותו' יכול להפיל את העמודים של המע"–השמשון של הקלאסיקה 

)C.I(התווית נגד 
בזהירות בהריון 

מחסרשנובע St-י או קור ב'בחסר צ

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

)אם יש לך(בשדיים , לכאבים בהיפוכונדריום, סטגנציהושוברLiv Qiמפזר . 1
נוחות-להצטברות ותקיעות מזון שמתבטא באי. מפחית סטגנציה) גם בווסת(מסלק גושים . 2

.Bloodstasisי כל כך תקוע עד שנוצר 'לצ. בבטן ובאפיגסטריוםוכאב 
.לא תקיןLiv Qi-מייבש ומתמיר ליחה ויעיל לאבצסים בחזה כתוצאה מליחה ולחות הנובע מ. 3
.לשימוש להעלאת לחץ דם, לאחרונה. 4

)C.I(התווית נגד 
י'בזהירות בחסר צ

לא לשימוש ממושך

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר:טעם
:מינון

:מרידיאן

.יתאים כשמדובר בחסר או חולשה. מפחית כאב ולחץ בחזה ובבטן, י'מניע צ. 1

.Zhi Shiרות עדיף את בעצי, Zhi Shi-יותר עדין מ

)C.I(התווית נגד 

HBCitri reticulatae
PERICARP

Chen Pi
חש-קליפה חוש

קליפה זקנה

HBCitri auranti FR
IMMATURUS

Zhi Shi קליפת הבוסר
של תפוז מר

Citri reticulatae
viride PERICARP

Qing Pi
ירוק-של-קליפה סוג

קליפת הבוסר 
חש-של החוש

Citri auranti FRZhi Ke קליפה בשלה
תפוז מרשל 

י'מווסתי צי'מווסתי צ

י'מווסתי צ י'מווסתי צ
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מעט מתוק, מעט מר, חריף:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

אדם שנאנח  , למצב רגשי מודחק ועצור, כאב אפיגסטרי והיפוכונדרי, Liv Qiמפזר ומפזר . 1
)Sp-לכן חלק מהמקורות אומרים שהולך ל(Sp-והLiv-הרמוניה בין ה-טוב לדיס. הרבה

,dysmenorrheal, גיותלבעיות גניקולו, )Liv Qiי הסדרה של "ע(מסדיר ווסת ומקל על כאב. 2
...כאב ווסתי

'שלא רואים מחוץ לעצמם'לאנשים 

)C.I(התווית נגד 
חסר יין או חום בדם, י ללא סטגנציה'בחסר צ

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
)טרי30-60(4.5-9:מינון

:מרידיאן

לכאבי). י לזרום'מונעת מהצ' הקפואה'הליחה (ומפזר סטגנציה מליחת קור Yang Qiפותח . 1
.St-י תקוע עם קור ב'טוב גם כשהצ. שיעול צפצופים, ומועקה בחזהכאב , גב עליון, צד

)tenesmus,שלשול דיזנטרי(Co-טוב ללחות סטגננטית ב, י למטה ומפחית סטגנציה'מכוון צ. 2

)C.I(התווית נגד 
י'בזהירות בחסר צ

לא לאורך זמן במקרה של כיב פפטי

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

,אפיגסטרי, כאב בטני, חוסר תיאבון. .M.j-מווסת את ה, מעלים כאב, י'מעודד תנועה של צ. 1
)לבעיות ביציאות מסוגים שונים(י תקוע במעיים 'יכולת לווסת צ. כאבי צד, בחילות והקאות

.Sp Qi Deficiency-ל, מחזק את הטחול ומונע סטגנציה. 2

)C.I(התווית נגד 
)שלהם נחלשJin Ye-מבוגרים שה(חסר יין והתרוקנות נוזלים 

שם עבריישם סינשם לטיני

קר:טמפרטורה
)מעט רעיל(מר :טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

,לכאבי בטן. Liv-והSt-הרמוניה בין ה-עובד על דיס. י ומפסיק כאב'מעודד תנועה של צ. 1
,עיניים אדומות) בגלל שהוא ייני(טוב לסימני חום . וסגנטציה של חום ולחות, אפיגסטרי

.ינסומניהא, עצבנות
במקרה כזה אפשר להשתמש עם הקליפה. שיוצרים כאב בטן, הורג פרזיטים ותולעים. 2

Ku Lian Gen Pi)גם לשימוש חיצוני). צמחים הורגי פרזיטים.

)C.I(התווית נגד 
קור מחסר של אדמה

HBCyperi Rotundi
RZ

Xiang Fu
ריחנינספח   

נספח "
"ארומטי

HBAllii BULBXie Baiעירית

Auklandiae
lappae RX

Mu Xiang
עץ  ריחני

"ניחוח העץ"

Meliae
toosendan FR

Chuan Lian Zi

ּגֶֹמא

י'מווסתי צי'מווסתי צ

י'מווסתי צ י'מווסתי צ
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

.לדימום חיצוני כתוצאה מטראומה. 1
.דימום מהרחם ומנצואה, שיעול דמי, מהאף, הקאות דם, מהשתן–לדימום פנימי . 2
או לאחר Bloodstasis-יכול לעזור בכאבי מחזור כתוצאה מ. מניע דם ומסלק תקיעות דם.3

.לידה כשנשים מאבדות דם ויש כאב בטן מחסר דם או תקיעות

)C.I(התווית נגד 
מניע רחם–ון בזהירות בזמן הרי

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

מחמם את הרחם. לוֶוסת חזק או לא סדיר עם כאבי מחזור, בשתן, מחמם ומפסיק דימום. 1
.לכן יעיל גם למקרה של חוסר פריון או הפלות שנובעות מקור

.את העוברמרגיע. 2
מקל על אסטמה ושיעולים. 3

)C.I(התווית נגד 
חום בדם או חסר יין

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
)כמיצוי3-9;כאבקה(1-3:מינון

:מרידיאן

.ות או בשיעולבהקא, מהאף, לדימום מהצואה. מפסיק דימום ממקור חיצוני או פנימי. 1
)לעומת שאר הצמחים בקטגוריה(מפסיק דימום מבלי ליצור גודש

.נקעים, חבלות, מפחית נפיחויות ומוריד כאב לפציעות משברים. 2
.בזהירות–לכאבי מפרקים שנובעים מתקיעות . יעיל לכאבי בטן וכאבים בחזה.3

"השורש הקסום לשימור החיים"
Yunnan Baiyaoעיקרי בפורמולת 

)C.I(התווית נגד 
והריון, בזהירות בחסר דם ויין

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

.עם דימוםCo-למצבי חום ולחות ב. מקרר ומפסיק דימום, למצבי חום בדם. 1
.טוב במיוחד דימום שמופיע עם טחורים או שלשול דיזנטרי

.Liv-שנובעים מחום ב–צורבות וסחרחורות , טוב לעיניים אדומות. 2
.לפעמים בשימוש לשיעול דמי. 3

)C.I(התווית נגד 
שנובע מחסרSp/St-בזהירות כשיש קור ב

HBTyphae
POLLEN

Pu Huangסּוף

HBArtemisiae argyi
FOL

Ai Yeשל לענה
מוקסה

Notoginseng RXSan Qi
שבע שלוש

Sophorae Japonicae
Immaturus FLO

Huani Hua Mi פרח עץ
הפגודה

מפסיקי דימום–מווסתי דם 

מפסיקי דימום–מווסתי דם מפסיקי דימום–מווסתי דם 

מפסיקי דימום–דם מווסתי 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:ורהטמפרט
מר:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

.לסוגים רבים של דימום בעיקר בשתן ומהאף, עוצר דלף דם ומפסיק דימום. 1

.במיוחד אם מופיע דם, יכול להקל על כאבים במתן שתן. 2

)C.I(התווית נגד 

HBCrinis
Carbonisatus

Xue Yu Tan עודף דם
מפוחם

מפסיקי דימום–מווסתי דם 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף:טעם
3-6:מינון

:מרידיאן

, dysmenorrhea, כאבי מחזור–צמח חשוב לבעיות גניקולוגיות . י'מניע דם ומקדם תנועת צ. 1
Amenorrhea ,בחזה, בהיפוכונדריום–י ודם 'לכל כאב שנובע מסטגנצית צ. קושי בלידה,

.בצידי הגוף, בשרירים
,סחרחורות, ראשי שמתבטאת ככאבלחות/חום/קורלרוח , י'מעלה צ.מסלק רוח ומפחית כאב. 2

.חשוב לטיפול בכאבי ראש.גם לבעיות עור שנגרמות מרוח. או חסימות כואבות

)C.I(התווית נגד 
חסר יין עם חום

Liv Yang Rising-כאבי ראש שנובעים מ
מחזור שופע דם                                        מינון גבוה עשוי לגרום להקאות וסחרחורות

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר, חמוץ:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

,וגושים בטנייםכאבי בטן, Dismenorrhea ,Amenorrhea-ל. מניע דם ופותח תקיעות של דם. 1
.יתאים גם למצבי אבצסים פנימיים, נפיחות וכאב מטראומה

...שבץ, גרד ופריחה בעור, Reckless Movement of Blood-טוב ל, מנקה חום ומקרר את הדם. 2
.עיניים אדומות ונפוחות, לחום בכבד שעולה. 3

צמח מניע

)C.I(התווית נגד 
)יווצר רוחשלא ת(זהירות בחסר דם 

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

,dismenorrhea, כולל בעיות גניקולוגיות(מניע דם ופותח סטגנציות של דם בבטן תחתונה . 1
Amenorrhea(... ,ם הצטברויותוג, גם מטראומה... בהיפוכונדריום, באפיגסטריום, בחזה

.חום ורעילותשל
, Insomnia, פלפיטציות, עצבים, יעיל בעיקר לחוסר מנוחה. מנקה חום ומרגיע עצבנות. 2

.Kid and Ht Yin Xu-ו, Ying ,Xue-כתוצאה מחום ברמת ה

)C.I(התווית נגד 
יש הרבה

60ואז במינון , Vasculitis-לאחרונה בשימוש ב

שם עברישם סיניישם לטינ

חם:טמפרטורה
מתוק, מר:טעם
)במקרה חמור(30, 9-15:מינון

:מרידיאן

,Vertigo, נימלול, סחרחורות, שיתוק,  י במרידיאנים במצבי תקיעות שגורמים לכאב'מניע צ. 1
שנובעים, קיםפר, כאבים ברכיים, טוב לכאבי גב תחתון, מרגיע גידים). מתקיעות דם(ושבץ 

.מחסימה של רוח לחות עם חסר או תקיעות דם
..כאבים, dismenorrhea ,amenorrhea, סטגנציה של דם/לבעיות גניקולוגיות שנובעים מחסר. 2

צמח בונה

)C.I(התווית נגד 

HBLigustici
Chuanxiong RX

Chuan Xiong אותו הצמח כמו
Gao Ben , רק

ואן'מסצ

HBRubrus Paeoniae
Lactiflorae RX

Chi Shaoאדמונית

Salviae
Miltiorrhizae RX

Dan Shenשורש מרווה
"שורש צינובר"

Caulis Milletiae
Seu Spatholobi

Ji Xue Teng
תרנגולת   דם  גפן 

מפסיקי דימום–מווסתי דם 

מניעי דם–מווסתי דם 

מניעי דם–מווסתי דם 

מניעי דם–מווסתי דם  מניעי דם–מווסתי דם 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
4.5-9:ןמינו

:מרידיאן

כאבי מחזור, פציעות מטראומות, שכיח וחשוב מאוד לטיפול בבעיות הנובעות מתקיעות דם.  1
.Co-ובמעיים בLu-טוב גם לאבצסים בחזה וב. על כל סוגיהם

.Yinאו Xueלעצירות מיובש וחסר , מלחלח מעיים. 2

צמח חזק לתקיעות דם–" שובר תקיעות"

)C.I(ת נגד התווי

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

ולפצעים, מזרז החלמה. אומהרלשימוש פנימי וחיצוני לכאב מט, מניע ופותח תקיעות בדם. 1
...כאבי מחזור, ונדריהיפוכ, תקוע שיוצר כאב אבדומינליLiv Qiמעודד גם תנועת . כרוניים

עם סימפטומים , ומנקה במקרים כאשר ליחה חמה חוסמת את פתחי הלב, מקרר את הדם. 2
...רעד, חוסר מנוחה, עצבנות, של חרדה

אבנים בכיס מרה, כגון צהבתLiv/Gbמיטיב בפתולוגיות . 3

)C.I(התווית נגד 
י תקוע עם סטגנצית דם'רק במקרים של צ

בזהירות במהלך הריון ובחסר יין שנובע מחסר דם

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חמוץ, מר:טעם
9-15:מינון

:אןמרידי

...Dismenorrhea,Amenorrhea-מניע דם ופותח תקיעות שגורמת ל. 1
תחתון וברכייםגבלכאבי.הפרקיםעםומחזק את הגידים ועצמות ומיטיבLiv-וKid-המזין את. 2
,קושי במתן שתן, גב תחתון, ומתבטאים ככאבים בברכיםL.j-מנקה חום ולחות שנשפכים ל. 3

.דימום בשתןואף , הפרשות ואגינליות
הקאות, סימפטומים של דימום מהאף, U.j-מכוון מטה את תנועת הדם במקרים של חום ב. 4

)Liv-חום ב. (ראיה לקויה, כאבי ראש, סחרחורות, כאבי שיניים, חניכיים מדממות, דמיות

)C.I(התווית נגד 
במהלך הריון

שם עברישם סינישם לטיני

חם:ורהטמפרט
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

,של קרבונקליםמוקדמיםשלבים, לכאב טראומטי מתקיעות דם, י'מניע דם ומעודד תנועת צ. 1
.מתקיעות דםבאפיגסטריום או בבטן , כאבי חזה,נפיחויות ופצעים המלווים בכאב

.לכאבים מפציעות או רוח לחות, למהמזרז הח. מניע ומעורר את המרידיאנים, מרגיע גידים. 2
.לשימוש חיצוני ופנימי. מפחית נפיחות ומחדש רקמות. 3

.בחניכיים ובגרון, טוב גם לכאב בפה

)C.I(התווית נגד 
לא בהריון
חלשSp Qi-בזהירות ב

HBPersicae SMTao Ren
גרעין אפרסק

HBTuber
Curcumae

Yu Jin
דחוסה) זהב(מתכת

כורכום

HAchyranthis
Bidentatae H RX

Niu Xi
ברך שור

Resina OlibaniRu Xiang
ריחני ֵחלב

לבונה

מניעי דם–מווסתי דם 

מניעי דם–מווסתי דם  מניעי דם–מווסתי דם 

מניעי דם–מווסתי דם 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מר:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

,בבטן, כאב בחזה, חסימות, מפחית נפיחויות וכאב מטראומה, מניע ופותח תקיעות דם. 1
...אבצסים במעיים, פרונקלים, amenorrhea ,dysmenorrhea, אפיגסרטיום, בהיפוכונדריום

.ל רקמות בפצעים כרונייםשמעודד ריפוי והחלמה . 2

)C.I(התווית נגד 
יון ולדימום מוגבר בשתןבהרלא 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

.Herniaבעיות , נפיחות בשדיים, כאבי בטן, PMSלכל הסימפטומים של , י'מניע דם וצ. 1

Dismenorrhea-לכאבי מחזור וטוב 

)C.I(התווית נגד 
בהריון

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק, מלוח:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

שנובעת מתקיעות דם, למסה בטנית קבועה או ניידת. יחה וממוסס נודולותמסיר ל, מניע דם. 1
.י תקוע או הצטברות ליחתית'או צ

תקיעות דם המלווה בהקאה, ב בטני כגון אולקוסלכא, סופגת חומצה ומפחיתה כאב. 2
)עשויה להיות חומצית(

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

Amenorrhea ,Dismenorrhe-ל, חזה, מתאים לכאבי בטן, מניע דם ומשחרר את זרימת הווסת. 1
לכאב, כמו כן. אלא פותח, לא ממלא. תקיעות דםקור )צרשיֹו(אשר נובעים מחוסר 

.ונפיחות מטראומה
.י'לכן טוב לכאב אפיגסטרי ואבדומינלי מתקיעות צ, י ומפחית כאב'מעודד תנועת צ. 2
.לחום עם לחות שיוצר חסימה ותקיעות דם. מסלק רוח ומעודד תנועת דם. 3

טוב במיוחד לפלג גוף עליון וכתפיים

)C.I(התווית נגד 
י'חסר דם ללא סטגנצית צ

HBResina MyrrhaeMo Yaoמור

HBCorydalis RZYan Hu Suo

Arcae Inflatae
CONCHA

Wa Leng Zi

Curcumae
Longae RZ

Jiang Huang
ר'ינג'צהוב ג

כורכום
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שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
9-60:מינון

:מרידיאן

.לכאב בטן או חוסר פיריון הנוצרים מסטגנציה של דם, מניע דם ופותח סטגנציה. 1
מסה, בעיקר למצבי מחזור לא סדיר עם כאבי בטן לפני המחזור, מניע דם ומווסת מחזור. 2

...כאב בטן אחרי לידה, בטנית ניידת
.יעיל לבצקות אקוטיות ובצקות המלוות בשתן דמי, חותמעודד שתן ומפחית נפי. 3

)120-מינון יכול להגיע ל, Glomeruli nephritis-במקרים של בצקת כתוצאה מ(

)C.I(התווית נגד 
וייןבזהירות בחוסר דם 

לא בהריון

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

,מסה בטנית ואפיגסטרית, לכאב בטני, י ומפחית כאב'מעודד תנועת צ, סטגנצית דםשובר. 1
Dismenorrhea ,Amenorrhea ,שנוצרים מתקיעות דם.

בבטן ובחזה כתוצאה מסטגנצית מזון, לכאב מועקה ומלאות, מפיג הצטברויות ומפחית כאב. 2
.לבעיות עיכול, בשימוש הרבה. 3

לסטגנציה רצינית

)C.I(התווית נגד 
.לא לשימוש במקרה של איש עם מחזור שופע ודימום רב. בהריון

י ודם'בזהירות בחסר צ

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

,Amenorrheaלתקיעות דם עם , י ומפחית כאב'מעודד תנועת צ. פותח בחוזקה תקיעות דם. 1
Dismenorrhea ,כאב בטן לאחר לידה, מסה בטנית...

.י ומזון שתקועים'לכאב בטן חמור כתוצאה מצ, מפוגג הצטברויות. 2

)C.I(התווית נגד 
בזהירות בהריון ובחסר

HBLeonuri
Heterophylli HB

Yi Mu Cao
עשב אם מיטיב

עצב המיטיב "
"עם האם

HBCurcumae
Zedoariae RZ

E Zhuכורכום

Sparganii RZSan Leng
הקצוות שלוש

שלושת "
"הקצוות
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שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
)רעיל(חריף:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

קור בגפיים ודופק חלש, צמרמורות, מזון בלתי מעוכל, לשלשול, מחזיר יאנג מותש לכוחו. 1
)Hidden Pulse .(שמאפשר ליאנג הלב לפתוחל כיוון "צמח חשוב במקרים חמורים של הנ

"Ming Men"-ומעצים את האש הבמקביל מחזק יאנג כליות . י ודם'ולהגביר זרימת צערוצים
.Kidאו Sp ,Ht-לחסר יאנג ב. 2
כמו כן לקור המופיע. לחות היוצרים חסימות/לרוח קור, וציםמסלק קור שיוצר כאב בער. 3

.כלי הדם והעצמות, הגידים, הערוצים, לבד וחוסם את האיברים

)C.I(התווית נגד 
בזמן הריון

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
ארומטי, חריף:טעם
1.5-4.5:מינון

:מרידיאן

.שתן רב ובהיר, אימפוטנציה, גב חלש, גפיים קרות, לרתיעה מקור, Kid Yangומשיב מחמם . 1
י 'לא אוחז צKid-וצפצופים מ, שלשול, תיאבון מופחת, קור, לכאבי בטן, Sp/Kid-מחזק יאנג ב. 2
גפיים, נשמיהצפצופיזיעה מוגברת,לחסר יאנג המתבטא בפנים אדומות, "מוביל אש חזרה למקומה."3

)או קור למטה והחום למעלה(ויתכן קור אמיתי, מוטעהמצג של חום–ודופק חסר שורש, קרות וחלשות
.או חסימה מקור עם לחות, dysmenorrhea-וamenorrhea-ל, י ודם'מתאים לקור שיוצר תקיעות צ. 4
.י'וצלכן למצב כרוני של חסר דם, י ודם'י ודם יחד עם צמחים מחזקי צ'מעודד יצור צ. 5

)C.I(התווית נגד 
.עם סימני חוםYin Xu-ב

.בזהירות בהריון. תנועה תזזיתית בדם, חום בחיצון

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

.גפיים קרות, איטי, שקוע, עמוק, לדופק חלש ולעיתים חבוי, St/Sp-לחימום ה, מסלק קור. 1
.מחרחר מימי ולבן, רטוב, עם שיעול ליחתיLu-ומתמיר ליחה לכן טוב לקור במחמם ריאות

רק אם(לקור מחסר שיכול להופיע עם טחורים מסוגים שונים , מחמם ערוצים ומפסיק דימום. 2
".רטוב"פנים חיוורות ודופק , גפיים לבנות, )יש דימום כרוני ובהיר

)C.I(התווית נגד 
תנועה תזזיתית מחום בדם, חסר יין עם סימני חום

בזהירות בזמן הריון

שם עברישם סינישם לטיני

חם מאוד:טמפרטורה
)מעט רעיל(חריף , מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

St/Liv-בערוצי הלפתולוגיות . Liv-לתקיעות וכאב במרידיאן ה, מחמם מרכז ומסלק קור. 1
,ירידה בחוש הטעם, כאב אפיגסטרי עם בחילה. שמתבטאים בכאבי ראש, מקור או ליחה

.Liv-י ה"כתוצאה מקור באזור הנשלט עHernia-ל. לשון חיוורת ודופק חלש ומתוח
דופק, לשון אדומה, עליית נוזלים חומציים, כאבי צלעות, מפסיק הקאות, י מורד'מוריד צ. 2

ומפסיק שלשולSpמחמם .שיוצר חוםSp-והLiv-כתוצאה מדיסהרמוניה בין ה, מתוח ומהיר
.Kid-ובSp-מחסר וקור ב

.טוב לפצעים בפה ובלשון, מכוון למטה אש. 3

)C.I(התווית נגד 
י לכן לא לשימוש ממושך'מייבש מאוד ועלול לפגוע בצ

Gan Cao-סימני חום               למתן משתמשים בעםJin Ye-לא חסר יין או פגיעה ב

HBPraeparatus Aconiti
Carmichaeli RX

Fu Zi
נספח

HBCinnamomi
Cassiae CX

Rou Gui

Zingiberis RZGan Jiangר'ינג'ג

Evodiae
Rutaecarpae FR

Wu Zhu Yu

מחממי פניםמחממי פנים
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שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
1.5-4.5:מינון

:מרידיאן

חולשה ברגליים, הפרשות ואגינליות בהירות, לאימפוטנציה, Kid Yangמחמם כליות ומחזק . 1
).פריון-אי(ויתכן רחם קרה 

, שלשול, כאבי בטן, גיהוקים, עם שיהוקיםSt-לקור ב. י מורד מטה'ומכוון צ.M.jמחמם . 2
.ותיאבון ירוד

)C.I(התווית נגד 
חסר יין

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:מרידיאן

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף:טעם
1.5-4.5:מינון

:מרידיאן

הקאות, לקור בקיבה עם בחילות. ומפחית כאב, םמחמם מרכז ומסלק קור מהקיבה ומעיי. 1
.טוב גם לכאבי שיניים. אבי בטןוכ

)C.I(התווית נגד 
מצבי חום מחוסר או עודף

HBCaryophylli FLODing Xiangציפורן

HB

Piperis Longi FRBi Ba
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מעט מר, מתוק:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

הזעות, גפיים קרות, נשימה לקויה או חוסר אוויר–י 'לצניחות חמורות של צ, Yuan Qiמחזק . 1
.למצבים אלו לאחר איבוד דם רב, לשימוש לבד. דופק קטן וחלש, מוגברות

לרוב. קושי בנשימה לאחר מאמץ, חוסר אוויר, לצפצופי נשימה, Lu Qi Xuמחזק במקרי . 2
.י'י הכליות וחוסר יכולתם לאחוז בצ'מלווה בחולשה של צ

.ואף צניחת איברים, שלשול כרוני, כאבי בטן וחזה, חוסר תיאבון, לכבדות, Sp/Stמחזק . 3
.י חום או הזעה מוגברת"י והנוזלים נפגעו ע'ובמקרים בהם הצ, Wasting and Thirsting-ל. 4
הפרעות שינה, דפיקות לב מואצות, חרדה, לפלפיטציות, Shen-ומרגיע את הHt Qiמחזק . 5

.י ודם'כתוצאה מחסר צ,חוסר מנוחה, שכחה

)C.I(התווית נגד 
.Liv Yang Risingאו , לחץ דם גבוה

Qi Xuאו בהעדר סימפטומים של ,חסר יין עם סימני חום

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מר, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

,הצטברות ליחה, חוסר תיאבון, עם עייפותSp/St Qi Deficiency-ל, י'מחזק טחול ומרחיב צ. 1
Lu Qi Xu .מתאים לחום חזק או חום קיץ אצל ילדים, בגלל המרירות. עם זיעה ספונטנית.
.לכן יתאים לפגיעה בנוזלים אחרי מחלת חום, מייצר נוזלים

מוריד כלפי מטה

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

מחלה כרונית , שלשול, גפיים חלשות, עייפות, לחוסר תיאבון, י'ומרחיב תנועת צM.jמחזק . 1
.Sp Qi Xu-כמו כן לצניחות רחם או קיבה שנובעות מ... הקאות, מתשישה

.Sp Qi Xu-למצבי ליחה שופעת כתוצאה מ, מחזק ריאות.2
.לפגיעה בנוזלים לרוב מחום, מזין בנוזלים. 3
במקרים כאלו. י חזק'כאשר המצג כולל חוסר צ, לשימוש עם משחררי חיצון או מנקזי מטה. 4

.ושאר הצמחים ישמשו לטיפול בפתוגן, מליי הפנימי והנור'הצמח יתמוך בצ

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
מתוק:טעם
3-15:מינון

:מרידיאן

.עייפות ושלשול, עם חוסר תיאבוןSp Qi Xu-י ל'מחזק טחול ומרחיב צ. 1
ויעיל במקרים של דימום בשתן ובצואה, חות איבריםלכן יתאים לצניSp/Stי של 'ליאנג צ. 2

)לא שולט על כלי הדםשנובעים מכך שהטחול חלש ולכן (
מצוין להתקררויות חוזרות . י עם הזעות ספונטניות'לחוסר צ, Wei Qi-ובפיזור הLu-תומך ב. 3

.Yin/Yang/Qi Xu-יכול לטפל בזיעה עודפת מ, תלוי בשילוב עם צמחים. וקוצר נשימה
.ם מחסר לאחר לידה או התאוששות והחלמה במצבי איבוד דם חמורלחו,י ודם'מחזק צ. 4
.י'משתן ומפחית בצקת אשר נובעת מחסר צ. 5

וניתן להוסיף לצמחים אחרים לשיתוק ברגלים או חסימות כואבות, מעודד הפרשת מוגלה ומחדש רקמות

)C.I(התווית נגד 
י'עקב תכונותיו מעלות היאנג וצ, לא בעודף בחיצון

לא בחסר יין אם סימני חום, בחסימה מליחהלא

HBGinseng RXRen Shen
שורש האדם

HBPseudostellariae
RX

Tai Zi Shen" שורש
"הילד/הנסיך

Codonopsitis
Pilosulae RX

Dang Shen
שורש  קבוצה

Astragali
Membranacei RX

Huang Qi
זקן    צהוב

י'מחזקי צ–מחזקים י'מחזקי צ–מחזקים 

י'מחזקי צ–מחזקים  י'מחזקי צ–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

.הזעות ספונטניות, חוסר תיאבון, עייפות, לשלשול, Sp/St-י של ה'מחזק אתהצ. 1
.י או יובש בריאות'בעים מחוסר צלשיעול כרוני צפצופים הנו, בריאותYin-י ו'מחזק צ. 2
,משום שמלחלח וניטראלי מחזק גם יין וגם יאנג של הכליות וריאות, מחזק ומייצב כליות. 3

כמו כן מאגד את התמציות של הכליות ומטפל. W&Tלכן טוב לטיפול במצבים של 
)לא מאגדKid-שנובעים מכך שהמתכת של ה... (שתן תכוף, Spermatorrhea-ב

)C.I(התווית נגד 
במיוחד מלאות מלחות סטגנציה או הצטברות, עודףבמצבי

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
חתיכות3-12:מינון

:מרידיאן

...קוצר נשימה, שלשול, הקאות, חוסר תיאבון, לעייפות, י'מחזק טחול ומרחיב צ. 1
חוסר יציבות רגשית, עצבנות, לחזות חיוורת עמומהShen-מרגיע את ה, ין ומחזק את הדםמז. 2

.Restless Organs-שנובעת מ
.ממתן ומהרמן את תכונותיהן האלימות של צמחים נוספים. 3
M.j-יכול ליצור מלאות ב, וחמימותבגלל שמוסיף לחות . 4

)C.I(התווית נגד 
.כאבי בטן כתוצאה מליחת קור, פרזיטים, תקיעות מזון, במצבי עודף ליחה

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מתוק:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

...חוסר תיאבון, שלשול, עם עייפותSp/St-י ב'לחוסר צ, י'טחול ומרחיב צמחזק . 1
להעלות ליחהSp Yangעיכול כתוצאה מחסר ' מחזק טחול ומייבש לחות לכן טוב לבעיות מע. 2
משתמשים בו כצמח חשוב לטיפול, Sp Qiכתוצאה מחולשה של , לבצקות ושתן מועט. 3

.י'טוב גם להזעות ספונטניות מחסר צ. בחסימות כואבות כתוצאה מלחות
)Sp Qi Xu-שנובע לרוב מ(לחוסר מנוחת עובר , מחזק טחול ומרגיע עובר. 4

)C.I(התווית נגד 
Yin Xu כי מייבש(עם סמני חום ופגיעה בנוזלי הגוף(

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
2-12:מינון

...)בעיקר(כולם :מרידיאן

י'כמו כן לצ. עם צואה רכה חוסר נשימהSp-שכיח למצבי חוסר ב, י'מחזקי טחול ומרחיב צ. 1
.או פלפיטציות, מאחר, חסרים עם דפוס של דופק לא סדיר/ודם חלשים

.בגלל שניטראלי אפשר לחום או קור בריאות, מלחלח ריאות ומפסיק שיעול וצפצופים. 2
).נילמטרה זו שימוש פנימי או חיצו(פצעים וגם גרון כואב , לקרבונקלים, מנקה חום ואף רעילות. 3

)למקרים אלו במצב מטוגן(ים כתוצאה מפגיעה באדמה לכאב והתכווצויות של הבטן ורגלי
.ומכוון אותם אל תוך הערוצים, ממתן ומהרמן את פעולותיהן של שאר הצמחים בפורמולה. 4

)C.I(התווית נגד 
במצבי עודף ליחה עם בחילות והקאות

HBDioscoreae
Oppositae RX

Shan Yaoבטטה סינית

HBZizyphi Jujubae
FR

Da Zao
תמר גדול

Atractylodis
Macrocephalae RX

Bai Zhu מאותה משפחה
Cang Zhuכמו 

Glycyrrhizae RXGan Cao
עשב מתוק

ליקריש

י'מחזקי צ–ם מחזקיי'מחזקי צ–מחזקים 

י'מחזקי צ–מחזקים י'מחזקי צ–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם

6-18:וןמינ
:מרידיאן

כמו כן לחסר יין . חוסר תיאבון, עם עייפותSp/St-למצבי חסר ב, Sp Yin-וSp Qiמחזק . 1
. לשון יבשה ואדומה, צואה יבשה, חוסר תיאבון, עם פה יבש וחוסר טעםSp/St-ב

.Lu Qi/Yin Xu-טוב לשיעול יבש מ, מלחלח ריאות. 2
,Kid Qi-סר בלח, מחזק כליות ואת התמציות. 3 Yin, Jing ,חולשה, עם ביטוי של כאב גב תחתון

וכאבי ראשW&T, בגפיים התחתונות

)C.I(התווית נגד 
או מצבים שלאדם יש עיכול לקוי, שנובע מחסרSp-בלחות ב

HBPolygonati RZHuang Jing
תמצית צהובה

י'מחזקי צ–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

מעט חמים:טמפרטורה
מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

שכיח כאשר . Insomnia-ו,פלפיטציות, סחרחורות, לסימפטומים של חזות חיוורת, מחזק דם. 1
.לעיתים מצבים של דימום מהשתן או לאחר לידה. חסר הדם מוביל למחזור לא סדיר

,Steaming Bone Dysorder, שתן לילי, עם הזעות ליליותKid Yin Xuמתאים למצבי , Yinמזין . 2
W&T.

,כאבי ראש, חולשה של גפיים תחתונות, לכאבי גם תחתון. מזין דם וגם תמציות חיוניות. 3
.הלבנת שיער מוקדמת/האפרת, שמיעה נחלשת, טיניטוס, סחרחורות

)C.I(התווית נגד 
בי בטן ושלשולשימוש ממושך עלול להוביל לכא

Sp/Stבחסר של , י'אסור בסטגנציה מליחה או צ

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף, מר, מתוק:טעם
4.5-15:מינון

:מרידיאן

.ראיה מעורפלת ופלפיטציות, למצבי חסר דם עם חזות חיוורת, מניע דם ומווסת מחזור. 1
.שכיח לחסר דם המלווה בבעיות מחזור

שכיח. חשוב להפסקת כאב הנובע מסטגנציה של דם, מניע מהרמן את הדם ומסלק קור. 2
במיוחד כשיש, וקרבונקלים הנובעים מסטגנצית דם, ומהפציעות מטרא, לשימוש בכאבי בטן

כמו כן למצב כרוני של חסר דם שיוצר רוח לחות שיוצר חסימות כואבות. קור שנובע מחוסר
י תנועת"מוריד נפיחות ומסלק מוגלה ע, למעיים יבשות מחסר דם, מלחלח ומשחרר מעיים. 3

.לכן מחדש בשר, דם אל רקמת העור

)C.I(וית נגד התו
חסר יין עם סימני חום

Dang– שבה אל המקום המקורי,חוזרתשאישה , דהעם חץ למרכז הש8סימניה של

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:פרטורהטמ
אסטרגנטי, מתוק, מר:טעם
309-:מינון

:מרידיאן

,סחרחורות–לסימפטומים שלחסר דם או יין, מזין דם ואת התמציות, מחזק כבד וכליות. 1
כאבים, Insomnia, כאבי ברכיים, כאבי גב תחתון, יער מלבין מוקדםש, ראיה מעורפלת

.גם מחזק וגם משמר, נפוץ כיוון שלא גודש. בקצוות הגוף
.Spermatorrhea, הפרשות ואגינליות, שתן לילי, שומר על התמציות ומנוע דלף. 2
.Goiter, גושים בצוואר, קרבונקלים–תפרצות אש מקל ומפחית רעילות הנובעת מה. 3
.מלחלח מעיים ומשחרר עצירות במיוחד כזו הנובעת מסר דם. 4
.לפריחות מחסר דם, י הזנת הדם"מסלק רוח מהעור ע. 5

Chong-לCV-אומרים שמקשר בין ה

)C.I(התווית נגד 
ושלשולהצטברות ליחה, Sp Qiחולשה של 

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
חמוץ, מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

מהשתןדימום, כאבים במחזור, לחסר דם עם הפרשות ואגינליות, מזין דם ומווסת מחזור. 1
או דיסהרמוניה ביןLiv Qiלכאבים בצלעות ובחזה מסטגנציה של , Liv Yangמרגיע ומרסן . 2

Liv-Sp .ברגליים, בגידים, להתכווצויות בבטן, טוב לכעס, באופן כללי להרגעת כבד.
.Liv Yang Rising-לכאבי ראש וסחרחורות מ. 3
החלשWei-היאנג מתכנס פנימה וה. Wei-לYing-ומאזן בין ה, Yinומשמר Ying Qiמחזק . 4

.יביא להזעות ספונטניות
Bai Shaoו-Dang gui–הידיים של בודהה

)C.I(התווית נגד 
בזהירות כשהיאנג חלש. בזהירות בשלשול הנובע מקור שנובע מחסר

HBRehmanniae RXShu Di Huang
צהוב האדמה מבושלת

HBAngelicae
Sinensis RX

Dang Gui" מצב של
"חזרה

Polygoni
Multiflori RX

He Shou Wu" מרHE שחור
"השיער

Albus Paeoniae
Lactiflorae RX

Bai Shao
לבן

בן הזוג של 
Chi Shao

מחזקי דם–מחזקים מחזקי דם–מחזקים 

מחזקי דם–מחזקים 

מחזקי דם–מחזקים 
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שם עבריינישם סשם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
3-15:מינון

:מרידיאן

מפסיק כל סוג, מזין בדם, פלפיטציות, חזות חיוורת וחולנית, מחזק דם ולכן טוב לסחרחורות. 1
.ווסת דמי שופע, בשתן, במעיים, של דימום

ושיעול, עצירות, Insomnia, עצבנותלחסר יין  עם סימפטומים של. Yin-מזין ומלחלח את ה. 2
Lu Yin Xu-יבש הנובע מ

)C.I(התווית נגד 
במצבי חסר בחיצון

Sp/St-בזהירות בחולשה של ה

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

.טיניטוס, סחרחורות, שיער מוקדמתהלבנת , Insomnia-ל, מחזק דם ומעשיר יין. 1
.W&Tבעיקר אצל זקנים או , לעצירות כתוצאה מחסר דם. 2

)C.I(התווית נגד 
Spשלשול מחולשה של 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-18:מינון

:מרידיאן

,למצבים של חסר דם או יין עם סימפטומים של כאבי גב, מזין ומחזק את הכבד והכליות. 1
...W&T, עצירות, שתן לילי, בטן, רגליים

.Liv-וKidשכיח לשימוש בחיזוק , כיוון שניטראלי. 2
,סחרחורות, כשהחסר בכליות גורם להזנה לקויה של העיניים, מחזק תמציות ומבהיר ראיה. 3

.ראיה מעורפלת וכהות חושים
.לכן טוב לשיעול יבש, מעשיר יין ומלחלח ריאות. 4

)C.I(התווית נגד 
עם לחות ושלשולSp Qi Xuבמצבי 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

,שכחה, ציותפלפיט, Insomnia-ל, Shenמזין את הדם ומרגיע , מחזק את הלב והטחול. 1
.או מצבי עודף עבודה, שכיח לשימוש בשקיעה להרהורים.Sp/St-סחרחורות מחסר ב

)C.I(התווית נגד 
מפני שבשרני וגודשM.j-לחות ב

HBGelatinum Corii
Asini

E Jiao
תחת  חמור

HBMori Albae FRSang Shen
פרי עץ התות

Lycii Chinensis
FR

Gou Qi Zi נראה כמו
כדוריות דם

Arillus Euphoriae
Longanae

Long Yan Rou
בשר עין הדרקון

מחזקי דם–מחזקים  מחזקי דם–מחזקים 

מחזקי דם–מחזקים מחזקי דם–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מעט מריר, מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

.מלחלח ריאות ומפיק שיעול יבש ונבחני. 1
.ועצירות, בגרון, למצבי יובש בפה, מזין קיבה ומייצר נוזלים. 2
ווירהמצב מוחמר במזג א. מגורגר, מגרד, מלחלח את הרמה החיצונית ולכן טוב לעור יבש. 3

.קר ויבש/חם

)C.I(התווית נגד 
לא לשיעול מרוח קור

י'מחסר צSp/St-קור ב

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מעט מריר, מתוק:טעם
6-15:מינון
:דיאןמרי

מלחלח ריאות ומפסיק שיעול שנובע, לפה יבש ולשון יבשה, ומייצר נוזליםSt Yinמחזק . 1
.יתכן עם דם או קשה לקיוח, Lu Yin Xu-מ

.Ying Qi-מלחלח חום שחדר לרמת ה. Yinומוריד עצבנות שנובעת מחסר Htמנקה . 2
.לעצירות, מלחלח מעיים. 3

)C.I(התווית נגד 
שלשול מקור או נוזלים תקועים בגוף

שם עברישם סינישם לטיני

קר מאוד:טמפרטורה
מתוק, מר:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

במיוחד, U.j-למצבי חסר יין עם סימני חום ב, ומנקה במקביל חום מהריאותKid Yinמזין . 1
...פה יבש, מו ליחה יבשה תקועה קשה לקיוחגם לסימפטומים של הריאות כ. ליובש בפה

וכילוי נוזלים עם W&Tבעיקר , Lu/Kid Yin Xu-ל. מזין כליות ומעשיר במוזלים, מלחלח ריאות. 2
.מעיים יבשים שגורמים לעצירות, חום נמוך אחרי הצהריים

)C.I(התווית נגד 
ד תיאבון ושיעול מרוח קוראיבו, מלווה בשלשולSp/St-י ב'קור שנובע מחסר צ

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מעט מריר, טפל, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

.Yinחום גבוה הנובע מחסר , חמורטוב לצמא , מנקה חום ומייצר נוזליםYinמזין . 1
.להתייבשות וחסר כללי

.Yin Xuב תחתון במצבי זק גומסוגל לחSt Yinמזין . 2

)C.I(התווית נגד 
לכן אסור במצבי ליחה עודפת או תקועה, מוסיף לחות לגוף

לא בחסר ללא סימני חום

HBAdenophorae
RX

Sha Shen
שורש חול

"שורש החול"

HBTuber Ophiopogonis
Japonici

Mai Men Dong"Lush Winter
Wheat"

Tuber Asparagi
Cochinensis

Tian Men Dong"Lush Winter
Aerial Plant"

Dendrobii HBShi Hu“Bushel of
stone”

מחזקי יין–מחזקים מחזקי יין–מחזקים 

מחזקי יין–מחזקים 
מחזקי יין–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מעט מריר, מתוק:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

לריאות יבשות או מצבי חום בריאות אשר גורמים, מנקה חום ומפסיק שיעול, מלחלח ריאות. 1
.לשיעול עד למצבי פציעה בגרון

עצבנות ופלפיטציות מחוסר יין או, חוסר מנוחה, Insomnia-ל, Shen-מנקה לב ומרגיע את ה.2
.י בלב'צ

)C.I(התווית נגד 
או שיעול מרוח קור או לחותSp/St-שלשול מחסר ב

שם עברישם סינישם לטיני

קריר:טמפרטורה
מלוח:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

.ומצבי כילוי היין בגוף, הזעות לילה,Steaming Bone Disorder-חמור עם חום וYinלחסר . 1
).רוח) שיוצר(Xue Xu(הרבה בשימוש כאשר יש גם תנועה פנימית של רוח מהכבד 

, מסוגל לטפל בנודולות ולכן טוב להצטברויות בחזה, מניע דם ומעודד תנועת ווסת. 2
.Amenorrheaמצבי , שגורמים כאב... בהיפוכונדריום

)C.I(נגד התווית
Sp-לא בחולשה של ה, ח עוד לא עזב את הגוף"לא כשגפ, לא בהריון

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מר:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

לחוסר). בגלל המרירות(מסוגל לסלק רוח לחות , מחזק כבד וכליות ולכן גידים ועצמות. 1
חולשה בגידים אשר לעיתים מלווה, מפרקים, גב תחתון, עם כאבים בברכייםKid/Liv Yin-ב

.בנמלול
.או דימום מהשתן במהלך הריון, מרגיע רחם ולכן טוב לעובר חסר מנוחה, מזין דם. 2
.שנובע מחסר דם, מזין דם ומעשיר עור ולכן טוב לעור יבש ומגורגר. 3

)C.I(התווית נגד 
עשוי להיות רעיל) 30מעל (גבוה במינון 

HBBulbus LiliiBai He
100מפגשים 

HBCarapax Amydae
Sinensis

Bie Jia שריון צב מים
מתוקים

)שריון רך(

Loranthi Seu
Visci RAM

Sang Ji Sheng

מחזקי יין–מחזקים מחזקי יין–מחזקים 

מחזקי יין–קים מחז
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שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מלוח, מתוק:טעם
1-3:מינון

:רידיאןמ

,אימפוטנציה, עייפות–Kid Yang Xuלדפוסי , מחזק את תפקוד הכליות ומעצים את היאנג . 1
.שתן בהיר, כאבים בגב תחתון ובברכיים, טיניטוס, סחרחורות קלות, גפיים קרות

במיוחד בשימוש בחסר תמציות ודם. גידים וכעצמות, מחזק תמציות ודם, GV-זק את המח. 2
דפורמציות, קשי למידה, פיגור שכלי, מנטליות/אצל ילדים עם הפרעות גדילה פיזיות

...בגולגולת
.Dai Mai-וChong Mai ,Ren Mai-מווסת את ה. 3
.השתן וחוסר פיריון עם רחם קרהלדימום מ. להפרשות וגינליות שנובעות מקור. 4
משתמשים בטיפול בכיבים כרונים עם נוזלים צלולים שלא עוברים ריפוי מלא, י והדם'מחזק ומזין את הצ. 5

)C.I(התווית נגד 
להתחיל במינון נמוך ולהעולת בהדרגה

ומחלות חוםSt Fire, אסור במצבי חום בדם

שם עברישם סינישם לטיני

מאוד חם:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

גפיים חלשות, ברכיים וגב תחתון חלשים, Kid Yang Xuלסימפטומים של , מחזק כליות ויאנג. 1
...אימפוטנציה

.Spermatorrhea, לשתן תכוף ודחוף, מייצב ומעגן תמציות ומסוגל לשמר שתן שלא ידלוף. 2
מתאים מאוד. כאבי בטן, לבורבוריגמוס, Sp-שלשול מחסר וקור ב, Sp Yangם מחזק ומחמ. 3

.Kid+Spכאשר יש חסר של 
.לצפצופי נשימה, י'מחזק את יכולת הכליות לאחוז בצ. 4

)C.I(התווית נגד 
Yin Xuעצירות, עם סימני חום...

ר וחסר בקיבהשימוש נכון עשוי לטפל בקו, למרות שהצמח עלול לפגוע בקיבה

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מתוק, חריף:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

Spermatorrhea, חסר חשק מיני, עם אימפוטניציהKid Yang Xu-מחזק כליות באספקט יאנגי ל. 1
.שכחה, גב תחתון וברכיים חלשים וכואבים, עייפות, שתן תכוף

,התכווצויות בידיים ורגליים, לחסימות המתבטאות בכאבים במפרקים, לחות/סלק רוח קורמ. 2
.ונמלול בקצוות

מחסר , סדירות במחזור-אי, סחרחורות, לכאב גב תחתון, מחזק יין ויאנג ומבקר עליית כבד. 3
.Liv Yang Risingעם Kid-וLiv-ב

)C.I(התווית נגד 
צמא ודימום אף, פה יבש, הקאות, בחלק מהאנשים עשוי לגרום לסחרחורות, עשוי לפגוע ביין

לא כשיש חסר יין ואסור כתמצית לזמן ממושך

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מעט חריף, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

.עייפות ושתן תכוף, ב תחתוןג, לכאבי ברכיים. עצמות וגידים, כליות+ מחזק כבד . 1
.לעידוד סרקולציה של דם בעיקר עם חולשת גידים ועצמות, י'מחזק זרימה חופשית של צ. 2
,מרגיע עובר לסימפטומים של קור הנובעים מחסר של הכליות עם דימום במהלך ההריון. 3

כאבי גב(חסר מנוחה והאישה ההרה במצב של חסר עמוק מונע סיכון להפלה כשהעובר
)תחתון חמורים

)C.I(התווית נגד 
חום מחסר יין

HBCornu Parvum
Cervi

Lu Rongקרני אייל צעיר

HBPsoraleae
Corylifoliae FR

Bu Gu Zhi" שרף מחזק
"עצמות

Epimedii HBYin Yang Huo" עשב העז
"המפתה

Eucommiae
Ulmoidis CX

Du Zhong

מחזקי יאנג–מחזקים מחזקי יאנג–מחזקים 

מחזקי יאנג–מחזקים 

מחזקי יאנג–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חריף, מר:טעם
6-21:מינון

:מרידיאן

,נוקשות במפרקים, לכאבי גב תחתון וברכיים, מחזק כבד וכליות ומחזק גידים ועצמות. 1
.יעיל במיוחד במצבים אלו כי מחזק מבלי ליצור סטגנציה, לשה ברגלייםחו

,דימום בהריון, תהפרשות וגינאליו, לעובר חסר מנוחה, מפסיק דימום מהשתן ומרגיע עובר. 2
.סיכון להפלה

בעיקר כאבי , שכיח בטיפול לטראומה חיצונית, מעלים כאב ומחדש בשר, מעודד תנועת דם. 3
.למטרה זו ניתן למרוח חיצונית–ן וגפיים תחתונות גב תחתו

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מלוח:טעם
3-7:מינון

:מרידיאן

כמו כן. מתבטא כצפצופים, י'כשהכליות לא אוחזות בצ, Lu-והKid-מחזק חיבור בין ה. 1
.ושיעול דמי, ליחתי שופעלשיעול

תכיפות במתן, שלשול בצהריים, לאימפוטנציה, אך גם משמר תמציות ודםKid Yangמחזק . 2
.Kid Yangהנובע מחולשת , שתן

)C.I(התווית נגד 
שיעול וצפצופים מרוח קרה או חמה

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חריף, מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

ברכיים וגב, Kid Yang Xuלסימפטומים של. את היין והתמציות ומשמר שתן, מחזק כליות. 1
.טיניטוס, פליטה מוקדמת, שתן לילי, אימפוטנציה, גפיים חלשות, תחתון כואבים

,סחרחורות–ג בכבד לסימפטומים של חסר יין ויאנ, משפר ראייה, מחזק כליות וכבד. 2
.וכתמים מול העניים, ראיה מעורפלת, טיניטוס

שנובעים מחסר של, חוסר תיאבון, צואה רכה, מחזק כליות וטחול ומסוגל להפסיק שלשול. 3
Sp + Kid.

.צמח חשוב לטיפול בסיכון להפלה, מרגיע עובר. 4

)C.I(התווית נגד 
עם עצירות ושתן חם ועכור, לא בעליית אש מחסר ייןמחזק יאנג לכן, למרות שניטראלי

HBDipsaci RXXu Duan" לשקם את
"השבור

HBGeckoGe Jie

Cuscutae
Chinensis SM

Tu Si Zi

מחזקי יאנג–מחזקים 

מחזקי יאנג–מחזקים מחזקי יאנג–מחזקים 
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שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
חמוץ:טעם
3-12:מינון

:מרידיאן

עם סימני, לדליפה של נוזלים כתוצאה מתמצית חלשה, מייצב כליות ושומר על התמציות. 1
.הזעה עודפת, Spermatorrhea, שתן מוגבר ומתמשך

י'לזיעה עודפת במיוחד למצבי יאנג מותש וצ, מפסיק הזעה עודפת ותומך בצניחות איברים. 2
...הלם, פחד, שצנח משוק

ברכייםגב תחתון ו, סחרחורות, טוב לחסר של אלו עם כאבי ראש קלים, מחזק כבד וכליות. 3
.אימפוטנציה, כואבים

)חלש בהפסקת דימום(למצבי חסר בהם יש שתן דמי ומחזור ארוך , מייצב ווסת ומפסיק דימום. 4

)C.I(התווית נגד 
קשיים וכאבים במתן שתן הנובעים מחום ולחות

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חריף:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

Kidלשלשול כרוני שקשה לריפוי ונובע מחולשה של , מייצב מעיים ומפסיק שלשול. 1 + Sp.
,לכן טוב לכאב אפיגסטרי ובטני) י התנועה"ע(י ומפסיק כאב 'מניע צ, M.j-מחמם את ה. 2

.Sp/St-שנובעים מקור שנובע מחסר של ה, תיאבון ירוד והקאות

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
חמוץ:טעם
1.5-9:מינון

:מרידיאן

לשיעול כרוני יחד עם צפצופים שנובעים, י בריאות ומפסיק שיעול'מטפל בדליפה של צ. 1
.Kid/Lu-מחסר בכליות או מפתולוגיה של קשר בין ה

.נחשב לצמח חשוב בטיפול בשיעול, של כליותומעשיר ייןLu Qiמרסן דליפת . 2
הפרשות, Spermatorrhea, לשתן לילי, מחזק כליות ומעגן ושומר תמציות ומפסיק שלשול. 3

.Sp +Kidושלשול הנובע מחולשת , דליפת שתן מחולשת כליות, וגינאליות
.בפה וגרון יבשיםטוב להזעות עודפות במיוחד כשמלוות , מפסיק הזעות ומייצר נוזלים. 4
,Insomnia, שינה עמוסת חלומות, פלפיטציות, למצבי עצבנות, משקיט כוח ומרגיע לב. 5

.Kid-וHtשנובעים מחסר דם ויין של 

)C.I(התווית נגד 
כשפתוגן חיצוני עדיין בגוף

כשיש חום מעודף פנימי
במינון גבוה עשוי לגרום לצרבת

שם עברישם סינישם לטיני

יניטראל:טמפרטורה
אסטרגנטי, מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

צמח זה מחזק. עם שלשול כרוני וחוסר תיאבוןSpלחולשת , מחזק טחול ומפסיק שלשול. 1
.ל"ושומר על תמציות לכן טוב לבעיה הנ

מחוסר(Spermatorrhea, לפליטה מוקדמת, מייצב ושומר על התמציות, מחזק כליות. 2
...דימום בשתן, הפרשות וגינאליות, בשימוש גם לשתן מוגבר). מתכת כל הכליות/יציבות

בעיקר יעיל. Insomnia, לעצבנות, ת המלוות בחרדהטוב לפלפיטציו, Shenמרגיע , מזין לב. 3
.Kid/Ht-לבעיות הנובעות מקשר לקוי בין ה

)C.I(התווית נגד 
עצירות עם כאבי בטן

HBCorni Officinalis
FR

Shan Zhu Yuדובדבן אסיאתי

HBMyristicae
Fragrantis SM

Rou Dou Kou
ֶהל     בשרני

זרעי אגוז 
מוסקט

Schisandrae
Chinensis FR

Wu Wei Zi
זרע טעם חמש

זרע חמשת "
"הטעמים

Nelumbinis
Nuciferae SM

Lian Ziזרעי לוטוס

סופחים םסופחי

סופחיםסופחים
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
אסטרגנטי, מר, מתוק:טעם
4.5-9:מינון

:מרידיאן

.לצפצופים עם שיעול ליחתי ושופע, מסלק ליחה ומפסיק צפצופי נשימה. 1
גם לבמקרים של. שתן עכור, מפחית ליחה ומפסיק הפרשות לכן טוב להפרשות וגינאליות. 2

.חסר וגם חום ולחות
...Spermatorrhea, תכוף, ולכן טוב לשתן עכורL.j-ומייצב את המכווץ. 3

)C.I(התווית נגד 
.לא בעודף
רעד וקושי נשימתי, חום, עצבנות, אבי ראשכ: מנת יתר תביא ל, מעט רעיל

Gan Caoינקו או 'לנגוד רעילות יש לשלב קליפת ג

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
אסטרגנטי, מלוח:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

וגיות שונותמאטיוללשימוש להפרעות . מום מהרחםלדי,מפסיק דימום והפרשות וגינאליות. 1
.גם לשימוש חיצוני כמו טראומה.יעיל במיוחד לדימום שנובע מחסר. )תלוי בצמחים המתלווים(

.שנובעים מחסר בכליות, הפרשות וגינאליות, פליטה מוקדמת, לשתן לילי. משמר תמציות. 2
,הוקיםגי, לעיצוב חומציות בקיבה כאשר יש כאב אפיגסטרי, מאזן חומציות ומפחית כאב. 3

לשימוש חיצוני כאבקה , מטפל בליחה ומקדם ריפוי. עם ריח מסריח או צרבות, שיהוקים
.ופריחות ממשוכות שאינן חולפות, לפצעים וכיבים כרונים

.גם כרוני או דיזנטרי שנובעים מחסר פנימי ומופיעים עם כאב באזור הטבור, מפסיק שלשול. 4

)C.I(התווית נגד 
ממושך עלול להוביל לעצירותשימוש

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח, מתוק:טעם
9-15:מינון

:מרידיאן

,לילה מחסר יין: לסוגים שונים של הזעות, מפסיק הזעות עודפות שנובעות מחסר. 1
.י'ספונטניות מחסר צ

חוסר יציבות, עצבנות, Insomnia, לפלפיטציותלכן מטפלShen-מזין לב ומרגיע את ה. 2
.מרוח פנימית" חוסר מנוחה של האיברים"אלו מלווים ב. רגשית וחוסר התמצאות במרחב

)Shao Yin-דרך הKid-חיבור ל(הרטבות לילה אצל ילדים . 3

)C.I(התווית נגד 

HBGinkgonis
Bilobae SM

Bai Guo
שקד  בוהק

האגוז של 
ינקו'הג

HBSepiae Seu
Sepiellae OS

Hai Piao Xiao דיונוןעצם

Levis Tritici
Aestivi SM

Fu Xiao Mai" חיטה צעירה
"צפה

סופחים סופחים

סופחים
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
אסטרגנטי, מתוק:טעם
15-30:מינון

:מרידיאן

,עם חרדה או התקפי מניה, פלפיטציות, חוסר מנוחה, למצוקה נפשית, מיישב ומרגיע רוח. 1
.Shen-מפגיעה בלב וב

,ראייה מעורפלת, Vertigo, סחרחורות, ותלעצבנ, ומעגן את היאנג שעולה למעלהLivמרגיע . 2
.Liv Yang Risingעם Liv Yin Xu-ומזג רע כתוצאה מ

הזעות ליליות, Spermatorrhea, לאיבוד נוזלים כתוצאה מחסר, מונע דליפה של נוזלים. 3
...הפרשות וגינאליות, שתן לילי ודימום מהשתן. וספונטניות

.כרונים וכיבים שאינם מחלימיםסימני חום חיצוני לפצעים. 4

)C.I(התווית נגד 
Damp Heatאו פתוגן חיצוני כלוא בגוף

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
חריף, מלוח:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

חדבמיו. סחרחורות, Vertigo, רעד, Insomnia, חוסר מנוחה, לפלפיטציות, Shenמעגן . 1
.או זעזוע אצל ילדים הנובע מפחד, לפרכוסים. עולהYang-וYinבמטופלים עם חסר 

, הפרעות בשדה הראייה, טיניטוס, משפר שמיעה לקויה או חרשות, מזין כליות וכבד. 2
Kid-הנובעים מחולשה ב + Liv

.לאסטמה כרונית, י'עוזר לכליות בתפקוד אחיזת הצ. 3

)C.I(גד התווית נ

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
אסטרגנטי, מלוח:טעם
15-30:מינון

:מרידיאן

.Insomnia, חוסר מנוחה, חרדה, לפלפיטציות, Shen-מיישבת ומרגיעה את ה. 1
,נותעצב, כאבי ראש, סחרחורות, טיניטוס, שצף מעלהYangומעגנת Yinמחזקת ומעשירה . 2

Insomnia ,מחסר –מזג רע ופנים אדומות , ראייה מעורפלתYin עם עלייתYang.
,להזעה ספונטנית. Steaming Boneלהזעות ממושכות עם הפרעות , מונעת דלף נוזלים. 3

.שנובעים מחסר, דימום מהשתן, הפרשות וגינאליות, Spermatorrhea, הזעות לילה
.Goiter, סקרופולות, לגושים בצוואר, טפל בנודולותמרכך התקשויות ומ. 4
.לשימוש בצורה שרופה בכאב בטן עם טעם חמוץ בפה, סופג חומציות ומפחית כאב. 5

)C.I(התווית נגד 
חום גבוה מעודף והעדר זיעה

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
)רעיל(מתוק :טעם
0.3-2.7:מינון

:מרידיאן

,חוסר מנוחה פלפיטציות, Shenלסימפטומים המקושרים עם הפרעות , Shen-מרגיע לב ו. 1
...פרכוסים, Insomnia, חרדות

.צלוי בצמחים המשולבים–חום וליחה או חסר דם , עשוי לטפל בחום עודף. 2
לטיפול בפצעים. לשימוש זה למרוח חיצונית, מנקה חום ומטפל ברעילות ומונע ריקבון בשר. 3

.ואף הכשת נחש, גרון צורב, פצעים בפה, וקרבונקלים
.Ht-ובLu-ולכן טוב לרוח ליחה היוצרים סחרחורות ופוגעים ב, רוח חום, מסוגל לסלק ליחה. 4

)C.I(התווית נגד 
על מנת למנוע הרעלת כספית, מושךאסור בשימוש מ

HBDraconis OSLong Gu
עצם דרקון

עצמות חיות 
מאובנות

HBMagnetitumCi Shiמגנט

Concha OstreaeMu Liאויסטר

CinnabarZhu Sha
חול אדום

מעגנים- מרגיעי נפש מעגנים- מרגיעי נפש 

מעגנים- מרגיעי נפש מעגנים- מרגיעי נפש 
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק, מלוח:טעם
0.3-0.9:מינון

:מרידיאן

בה האדם פוחד, Shen-דיסהרמוניה של ה, פרכוסים, מרגיעה לב ומספיקה רעד ופלפיטציות. 1
.או מתעצבן בקלות

בשימוש גם, לראייה לקויה או מעורפלת, ת בשדה הראיהמנקה כבד ומטפל בהפרעו. 2
.וגם כטיפות, כאבקה

לפצעים וכיבים כרונים שאינם. חיצונית כאבקה או משחה, מעודדת ריפוי ומחדשת בשר. 3
.מחלימים

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:אןמרידי

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

טראליני:טמפרטורה
מתוק:טעם
0.9-3:מינון

:מרידיאן

עודף, שכחה, Insomnia, לפלפיטציות עם חרדה, Shen-עוצר רעד ופלפיטציות מרגיע את ה. 1
.לפרכוסים אצל ילדים. Shen-התקפי רעד כתוצאה מהפרעה של ה, חלומות

כאבי בטן מלווים במסה בטנית ניתנת, Insomnia-לכן טוב ל, מניע דם ופותח תקיעות. 2
.לאחרונה בשימוש למחלות עורקים קורינרים. למישוש הנובעת מתקיעות דם

.בעיקר עם דימום, משתן ומניע דם ולכן טוב להפרעות במתן שתן. 3
ואומרים שטוב לנפיחות, כיבים של העור, קרבונקלים, עודד ריפוי לפצעיםמוריד נפיחות ומ. 4

.וכאב בשק האשכים

)C.I(התווית נגד 
Yin Xuעם סימני חום

HBConcha
Margaratiferae

Zhen Zhu Muצדפת הפנינה

HB

SuccinumHu Poענבר

מעגנים- מרגיעי נפש מעגנים- מרגיעי נפש 
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שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חמוץ, מתוק:טעם
9-18:מינון

:מרידיאן

פלפיטציות עם חרדה, Insomnia, לעצבנות, Liv Xuומרגיע את הרוח במצבי Ht Yinמזין . 1
)עולהשFireנראה Yinבחסר , אין דם שיזין את הלב, בחסר דם(. Yinהנובעים מחסר דם או חסר 

.מונע הזעות לילה ספונטניות והזעות מכפות הידיים, בגלל החמיצות. 2

)C.I(התווית נגד 
זהירות במצבי עודף חום

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טורהטמפר
חריף, מר:טעם
93-:מינון

)בקלאסיקותKid(:מרידיאן

חוסר התמצאותו, חוסר מנוחה, פלפיטציות עם חרדה, Insomnia-ל, Htמרגיע ומשקיט . 1
ואינם, היעיל במיוחד במקרים בהם האדם שקע בהרהורים עם רגשות תקועים בחז. במרחב
.ים להשתחררמצליח

.להוציאלשיעולים עם קיח רב שקשה, מסלק ליחה. 2
ניתן לשימוש. לשלפוחיות, אבצסים, לפצעים, לחזה כואב ונפוח, מפחית אבצסים ונפיחויות. 3

.למטרה זו כאבקה או בצורת מיצוי בייןחיצוני

)C.I(התווית נגד 
דלקת בקיבה/וכיב קיבה, עם סימני חוםYinחסר 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-18:מינון

:מרידיאן

מחסר דם, שכחה, פלפיטציות עם חרדה, Insomnia, לעצבנות, Shenמזין את הלב ומרגיע . 1
.בלב

, אצל מבוגרים) Yin/מחסר דם(לכן טוב לעצירות , מלחלח ומשחרר את המעיים, כיוון שזרע. 2
.נשים לאחר לידה, אנשים חלשים

.Yinמחסר מטפל בהזעות לילה שנובעים. 3

מזין

)C.I(התווית נגד 
בעיות ליחה ושלשול

שם עברישם סינישם לטיני

טראליני:טמפרטורה
עט מרמ, מתוק:טעם
6-18:מינון

:מרידיאן

במיוחד יעיל. ועצבנותInsomniaאו דם עם Yinלחסר , Shenמזין לב ואת הדם ומרגיע . 1
.לשינה מופרעת מעודף חלומות

.כאב ונמלול מחסר דם, לכן טוב לחולשה כללית, מזין דם ופותח את הזרימה בערוצים. 2
.ות על העור הנובעים חסר דם שיוצר רוחלשימוש חיצוני להפחתת גרד ופריח

)C.I(התווית נגד 

HBZizyphi Spinosae
Semen

Suan Zao Ren
זרע  תמר  חמוץ

HBPolygalae
Tenuifoliae RX

Yuan Zhi"רצון עז"

Platycladi
Semen

Bai Zi Ren

Polygoni Multiflori
Caulis

Ye Jiao Teng" גפן להעביר
איתו את 

"הלילה

מזינים- מרגיעי נפש מזינים- מרגיעי נפש 

מזינים- מרגיעי נפש  מזינים- מרגיעי נפש 
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שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
ארומטי, חריף:טעם
0.06-0.15:מינון

:מרידיאן

בגלל. Bi Zhengופותח במצבי Shen-מחיה את ה, פותח בצורה חזקה את כל הפתחים. 1
רחום שחוד, פרכוסים, Bi Zheng: תכונותיו הארומטיים משתמשים לבעיות הקשורות להכרה

.Yangליחה וצניחות , ממחלת חוםPc-ל
לשימוש. מוריד נפיחויות ומפחית כאבי ראש, מפחית גושים, י חריפות וארומטיות"מניע דם ע. 2

.ת למישושמסות שניתנו, קרבונקלים, לפצעים מחום ורעילות, פנימי או חיצוני
לאחרונה בשימוש לטיפול במחלות. טראומתיתלניקוי חסימות מהערוצים כתוצאה מפציעה. 3

.עורקים קורינרים
. לשימוש כשעובר מת או שליה אינם יוצאים מהגוף. מחיש לידה ומעצים את יכולת היציאה של העובר. 4

)C.I(התווית נגד 
עם סימני חוםYinחסר , בזהירות בלחץ דם גבוה. במהלך הריון

שם עברישם סינישם לטיני

:טמפרטורה
:טעם
:מינון

:מרידיאן

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חמים:טמפרטורה
ארומטי, חריף:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

ישה עםלליחה שחוסמת את פתחי הח, Shenפותח פתחים מאדה ליחה ומשקיט . 1
.וכהות חושים, שכחה, סימפטומים של חרשות

לכאבי בטן מליחה, ומתמיר ליחה עכורה למלאות באפיגסטריום ובחזה.M.jמהרמן . 2
.Sp/St-שחוסמת ופוגעת בתפקוד ה

.לחות/מרוח קורBi Syndromניתן לשימוש חיצוני ופנימי במצבי פציעה מטראומה או . 3

)C.I(התווית נגד 
Yin Xuהקאות דם או , עם סימני חום או עצבנות עם הזעות עודפותSpermatorrhea

HBSecretio Moschi
Moschifeni

She Xiang

HB

Acori Graminei
RZ

Shi Chang Pu

ארומטים פותחי פתחיםארומטים פותחי פתחים
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מתוק:טעם
6-15:מינון

:מרידיאן

עם תנועה פנימה של רוח וסימפטומי רוחLiv-לחום ב, מסלק רוח ומעלים התכווצויות. 1
.ופרכוסים

,כאבי ראש: עם סימפטומים שלLiv Fire/Yangלמצבי , Yangומוריד Liv-מנקז חום מה. 2
.לחץ דם גבוה ועיניים אדומות, עצבנות, סחרחורות

.עיניים אדומות, כאבי ראש, לרוח חום חיצוני עם סימני חום, יכולת לשרר את החיצון. 3

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
מר, חריף:טעם
6-12:מינון

:מרידיאן

.Liv Yangמעליית , סחרחורות, Vertigo, י ראשלכאב, Yangומעגן Livמרגיע . 1
לצמא מוגברגם. וכואבות, נפוחות, לעיניים אדומות, מסלק רוח חום מהעיניים ומבהיר עיניים. 2
חוסר בחלב אם הנובע, לכאב ורגישות בחזה ובצלעות, Liv Qiם לתנועה חופשית של גור. 3

.Vitiligo-כמו כן ל. מסלק רוח ומפסיק נגעים עוריים וגרד. Liv Qiמסטגנצית 

)C.I(התווית נגד 
י או דם'זהירות בהריון ובמקרים של חסר צ

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:פרטורהטמ
מתוק:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

תלטיפול ברוח פנימיצמח חשוב ביותר. מרגיע כבד ומסלק רוח ושולט בהתכווצויות וברעד. 1
,פרכוסי ילדים, לכאבי ראש סחרחורות. מקורבין אם מחום ובין אם –של הכבד 
.ושבץ מרוח, כיווצים, אפילפסיה

.םתלוי בצמחים המשולבי, יכול לטפל בבעיות מחום או מחסר דם. 2
כמו כן לשבץ. מיגרנות בדפוסי רוח לחות, סחרחורות, לכאבי ראש, מסלק רוח ומפחית כאב. 3

.נמלול בגפיים, סחרחורות, Hemiplegia, מרוח
.היוצרים חסימות כואבות ונמלול בגב תחתון ורגליים, מסלק חסימות כואבות לרוח לחות. 4

)C.I(התווית נגד 
רעילבמינון גבוה עשוי להיות

שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח:טעם
9-30:מינון

:מרידיאן

,סחרחורות, עם סימפטומים של כאבי ראשLiv Fire/Yang Rising-ל, Yangמנקז אש ומוריד . 1
כתמים(משפרת ראייה ומורידה הפרעות ויזואליות שטחיות , כשמה כן היא. ועיניים אדומות
,המשפיעים על העיניים וגורמים לפוטופוביה, Liv-לסימנים של חום ב...). בשדה הראייה
.אייה מעורפלתור, צורבות, יבשות, עיניים אדומות

)C.I(התווית נגד 

HBRamulus Uncariae
Cum Uncis

Gou Teng הצמח שנראה
כמו אנקול

HBTribuli Terrestris
FR

Bai Ji Li

Gastrodiae RZTian Ma
קאנביס שמימי

Haliotidis
Choncha

Shi Jue Ming
בהירות חישה אבן

מסלקי רוח ומפסיקי פרכוסיםמסלקי רוח ומפסיקי פרכוסים

מסלקי רוח ומפסיקי פרכוסיםמסלקי רוח ומפסיקי פרכוסים
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שם עברישם סינישם לטיני

קר:טמפרטורה
מלוח:טעם
4.5-12:מינון

:מרידיאן

ניתן להשתמש. עם רעד ופרכוסים, לחום גבוה וחזק, מנקז חום ומפסיק התכווצויות ורעידות. 1
.יזופרניה הנובעים מחוםלאחרונה משתמשים למניה וסכ. כצמח בודד

,למפרקים כואבים, פותח תנועה בערוצים, מנקה חום, מפסיק צפצופי נשימה מחום בריאות. 2
ר לפי שילובאך יכול להתאים לקו, בעיקר שכיח לטיפול בחסימות מחום. ונפוחים עם קושי בתנועה

.Bi Zhengכמו , להמיפלגיה כתוצאה מחוסר זרימה בערוצים. 3
אשר גורםBl-בעיקר טוב לחום תקוע ב, לכאב ואף בצקות בדרכי השתן, מנקה חום ומשתן. 4

.לכאב או חוסר יכולת להשתין עקב כילוי נוזלים
לאחרונה לטיפול בלחץ דם גבוה

)C.I(נגד התווית 

שם עברישם סינישם לטיני

חם:טמפרטורה
)רעיל(חריף :טעם
0.9-3:מינון

:מרידיאן

.למצבים אקוטים וכרונים של פרכוסים אצל ילדים, מסלק רוח ומספיק התכווצויות ורעד. 1
,פצעים–עילות בשימוש חיצוני לנודולות ר. טוב להכשות נחש, מוריד רעילות ונודולות. 2

.קרבונקלים וגושים צוואריים
.מיגרנות וחסימות כואבות, לכאב ראש עקשן, פותח ערוצים ומפסיק כאב. 3

)C.I(התווית נגד 
. לעולם לא במינון גבוה, זהירות מרעילות

אסור בהריון

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
)רעיל(חריף , וחמל:טעם
2.4-4.5:מינון

:מרידיאן

לרוח ולחות בכבד עם סימפטומים של התכווצויות,מסלק רוח ומפסיק פרכוסים והתכווצויות. 1
.ורעד) כווצת(טטניה , טיקים, פרכוסים כרונים או אקוטים אצל ילדים

אחד החומרים היעילים ביותר לסילוק רוח
.הנובעים מחום ורעילות, נפיחות וסקרופולות, לשימוש חיצוני על פצעיםמוריד אש ורעילות. 2
.וחסימות כואבות, מיגרנות, לכאב ראש עקשן, פותח ערוצים ומפסיק כאב. 3

)C.I(התווית נגד 

שם עברישם סינישם לטיני

ניטראלי:טמפרטורה
חריף, מלוח:טעם
3-9:מינון

:מרידיאן

בשימוש גם. לשיתוק פנים, לעוויתות אצל ילדים, מסלק רוח ומפסיק התכווצויות ועוויתות. 1
.להתקפי פרכוסים כתוצאה מרוח פנימית של הכבד או רוח חמה שמלווה בלחות

לגרון נפוח מרוח. נפוחות, צורבות, עיניים אדומות, לכאבי ראש, מסלק רוח ומפסיק כאב. 2
.לשימוש באיבוד קול. או מרוח של הכבד, חיצונית

.לליחת חום הגורמת לסקרופולות ונודולות מליחה, מתמירה ליחה ומפזרת ומסלקת נודולות. 3
.ור ונגעים כגון פריחה מרוחלגרד בע, מסלקת רוח ומפסיקה גרד. 4

)C.I(התווית נגד 

HBLumbricusDi Long
דרקון אדמה

תולעת סגלגלה

HBScolopendra
Subspinipes

Wu Gongנדל ארסי

Buthus
Martensis

Quan Xieורי'עקרב מנצ

Bombyx
Batryticatus

Jiang Canתולעת משי

מפסיקי פרכוסיםמסלקי רוח ו

מסלקי רוח ומפסיקי פרכוסיםמסלקי רוח ומפסיקי פרכוסים

מסלקי רוח ומפסיקי פרכוסים



             
Ze Xie  Wa Leng Zi  San Leng  Ma Huang  He Shou Wu  Da Huang  Ai Ye 
Zhe Bei Mu  Wu Gong  San Qi  Ma Ya  Hou Po  Da Qing Ye   
Zhen Zhu Mu  Wu Wei Zi  Sang Bai Pi  Mai Men Dong  Hu Gu  Da Zao  Bai Bu 
Zhi Ke  Wu Zhu Yu  Sang Ji Sheng  Mang Xiao  Hu Po  Dan Dou Chi  Bai Dou Kou 
Zhi Mu    Sang Shen  Mo Yao  Hua Shi  Dan Shen  Bai He 
Zhi Shi  Xi Gua  Sang Ye  Mu Dan Pi  Huang Bai  Dan Zhu Ye  Bai Hua She 
Zhi Zi  Xi Jiao   Sang Zhi  Mu Li  Huang Jing  Dang Gui  Bai Ji Li 
Zhu Li  Xi Xin  Sha Ren  Mu Tong  Huang Lian  Dang Shen  Bai Qian 
Zhu Ling  Xia Ku Cao  Sha Shen  Mu Xiang  Huang Qi  Di Long  Bai Shao 
Zhu Ru  Xiang Fu  Shan Yao    Huang Qin  Ding Xiang  Bai Zhi 
Zhu Sha  Xie Bai  Shan Zha  Niu Bang Zi  Huani Hua Mi  Du Huo  Bai Zhu 
Zi Si Ye  Xin Yi Hua  Shan Zhu Yu  Niu Xi  Huo Ma Ren  Du Zhong  Bai Zi Ren 
Zi Wan  Xing Ren  She Xiang        Ban Xia 
  Xu Duan  Shen Qu  Pi Pi Ye  Ji Nei Jin  E Jiao  Bi Ba 
  Xuan Fu Hua  Sheng Di Huang  Pu Gong Ying  Ji Xue Teng  E Zhu  Bian Dou 
  Xuan Shen  Sheng Jiang  Pu Huang  Jiang Can    Bie Jia 
  Xue Yu Tan  Sheng Ma    Jiang Huang  Fan Xie Ye  Bo He 
    Shi Chang Pu  Qian Hu  Jie Geng  Fang Feng  Bu Gu Zhi 
  Yan Hu Suo  Shi Gao  Qiang Huo  Jin Yin Hua  Fu Ling   
  Ye Jiao Teng  Shi Hu  Qing Dai  Jing Jie  Fu Zi  Cang Er Zi 
  Yi Mu Cao  Shi Jue Ming  Qing Pi  Ju Hua    Cang Zhu 
  Yi Yi Ren  Shu Di Huang  Qu Mai  Jue Ming Zi  Gan Cao  Chai Hu 
  Yin Chen Hao  Su Zi  Quan Xie    Gan Jiang  Chan Tui 
  Yin Yang Huo  Suan Zao Ren    Ku Shen  Gao Ben  Che Qian Zi 
  Yu Jin    Ren Shen  Kuan Dong Hua  Ge Gen  Chen Pi 
  Yu Li Ren  Tai Zi Shen  Rou Dou Kou  Kun Bu  Ge Jie  Chi Shao 
  Yuan Hua  Tao Ren  Rou Gui    Gou Qi Zi  Chuan Bei Mu 
  Yuan Zhi  Tian Ma  Ru Xiang  Lian Qiao  Gou Teng  Chuan Lian Zi 
    Tian Men Dong    Lian Zi  Gu Ya  Chuan Xiong 
    Ting Li Zi    Long Dan Cao  Gua Lou  Ci Shi 
    Tu Fu Ling    Long Gu  Gui Zhi   
    Tu Si Zi    Long Yan Rou     
        Lu Gen     
        Lu Hui     
        Lu Rong     

 אינדקס צמחים
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