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Felső végtag mediális 
 felszínének pontjai 
    

      
   Tü  3 -11 
   Szb 2 -  9 
   Sz   1 -  9 
 
 



TianQuan Szb 2

M. biceps brachii

QingLing Sz 2

ShaoHai Sz 3

QuZe Szb 3

TianFu Tü 3

XiaBai Tü 4

M. brachialis

ChiZe Tü5

Felkar 
mediális
felszín

 



ShaoHai Sz 3

ChiZe Tü 5

QuZe Szb 3

KongZui Tü6

M. brachioradialis

M flexor carpi radialis

a. radialis

LieQueTü 7
JingQuTü8

Tendo m.abductoris pollicis
longi

TaiYuan Tü 9
DaLing Szb 7

M. palmaris longus

M. Flexor digitorum superficialis

XiMen Szb 4
JianShi Szb 5

NeiGuan Szb 6
Tendo m.flexoris carpi ulnaris

LingDao Sz 4
TunLi Sz 5
YinXi Sz 6
ShenMen Sz 7

Alkar mediális felszín

 
 



ShaoFu Sz8

LaoGong Szb8

ShaoChong Sz9

ZhongCong Szb9

ShaoShang Tü9

YuJi Tü10

Tenyér akupunktúrás pontjai

 



Tü 3 -11 
 
 
 
Tü 3 TianFu  
Ég Ablak pont 
 
A pont nevének jelentése: égi kincstár, ügyintéző centrum 
 
Lokalizáció: 3 cun-nal lennebb találjuk az elülső hónaljredőtől, vagy 6 cun-nal föntebb a 
könyökredőtől, a Tü 2 –vel egyvonalban 
 
Indikáció, funkció:  
Mint minden Ég Ablak pont regulálja a Qi fel-, illetve leszállást fejbe 
Például, ha kevés tiszta Qi száll föl a fejbe aluszékonyság, feledékenység, depresszió 
észlelhető, ha sok a felszálló Qi, vagy zavart a Qi leszállás fejből, a beteg nem tud elaludni 
  
Segíti a Tü Qi leszállást: fulladás, köhögés 
  
Hűti a Xue Forróságot( Xue Forróság a kínai irodalomban = vérzés): orrvérzés, vérköpés  
  
Felnyitja a Shen nyílásait, így jó lehet mániás állapot esetén (elzárt Shen nyílás = zavart 
állapot) 
  
Csatorna menti pangást szüntet: felkar belső oldalának fájdalma, bordaközti idegzsába. 
 
Ha károsult a Qi mozgása fejbe, illetve fejtől, hajlamossá teszi az egyént a Nyálka, s ebből 
adódóan csomósodás, akár strúmaképzésre 
 
Megjegyzés: Tü 1 ChongFu (Központi Palota), Tü 3 TianFu (Égi Palota) Mi a különbség a 2 
Palota között? - Tü1 nem, míg a Tü3 hat a fejre. 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: A m. biceps brachii laterális széle mentén találjuk a 
pontot, az elülső hónaljredőtől 3 cun-nal lennebb, vagy a Tü 5-töl 6 cun-nal föntebb. 
A szembenéző tenyér mellett előrelendítve a kezet, a pont ott van, ahol az orr hegye érinti a 
felkart. 
A felkar síkjára merőlegesen szúrjuk be a tűt.   
Mélység: 1cm.  
Moxa: 5-7 perc 
 
 



Tü4 XiaBai  
 
A pont nevének jelentése: fehéret (tüdőt) védő, Tü a Fém fázishoz tartozik, melynek színe 
fehér. 
 
Lokalizáció: A m biceps brachii radiális oldalán található, férfiaknál a mellbimbóval 
egyvonalban 
 
Indikáció, funkció:  
Segíti a Tü Qi leszállást: fulladás, köhögés, mellkasi teltség, fájdalom 
  
Javítja a Tü Qi cirkulációt, így a Shenre is jó hatással van: nyugtalanság, ingerlékenység,  
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:.  
A felkaron találjuk a pontot, 1 cun-nal a Tü 3 alatt, a kétfejű karizom (biceps) radiális 
(orsócsont felé eső) oldalán. 
A m. biceps brachii laterális széle mentén, az elülső hónaljredőtől 4 cun-nal lennebb, a. 
könyökhajlattól 5 cun-nal föntebb, található a pont 
A felkar síkjára merőlegesen szúrjuk be a tűt. 
 
Mélység: 1-1, 5cm.  
Moxa 3-7 perc. 
 
 
  
 

Tü 5  ChiZe „csöcö”  
Antik Shu – Egyesülési, Tenger (He), Víz,  
levezető (Gyermek-Fiú) pont 
 
A pont nevének jelentése: egylábnyi vízgyűjtő. 
 
Lokalizáció: a pontot a könyökhajlatban a biceps inának radiális oldalán találjuk  
 
Indikáció, funkció: 
 
Átalakítja a Nyálkát: krónikus bronchitis (plusz Gy 40)  
 
Levezeti a Tüdőből a Forróságot, hűt: köhögés, asztma, telítettségérzés a thoraxban, 
tüdőgyulladás, torokgyulladás 
Ha a Forróság már a Folyadékokat is sérti Tü 5 + V 6 (Tü hűtés, Yin pótlás) 
Nyálka + Forróság a Tü-ben: Tü 5, Tü 10, Gy 40 
A Forróság a Shenre izgatólag hat, ha a beteg nyugtalan, izgatott, ekkor is hatásos e pont 
 
Belső Valós Tü Többletnél:: láz, köhögés sárga köpettel, szomjúság.  
 
Megakadályozza a Q1 ellenirányú áramlását.: köhögés, fulladás, gyakori tüsszögés 



 
Gyomor betegségeinél is hatásos, mely helytelen táplálkozás miatt alakul ki. A Tü 5 He 
pontja  a csatornának, a He pontok a  LingShu szerint Gyomor betegségeinél hatásosak  
 
Csatorna menti Bi szindrómák esetén: könyökfájás, kari, alkari panaszok, vállemelési 
nehezítettség. Inakat lazít. 
A kínai medicinában a könyök és térd izület „4 izület”-ként van említve. E pont a könyök 
izület területén található, de használható térd izület fájdalom, duzzanat esetén is, különösen 
akkor, ha azt Tüdő Forróság okozza. 
 
Bőrbetegségek: ekcéma, allergia, pikkelysömör.  
   
Szomorúság esetén, mely a Tü Qi Hiánnyal kapcsolatos: depresszió, bánat. Az emocionális 
faktorok közül a Tüdőre a szomorúság jellemző 
 
Tü irányítója a vízi utaknak is, ha e funkció gyengül, ugyanekkor a Tü Qi leszállás is 
gyengül, enurezis, gyakori vizelés alakul ki, ekkor is hatásos e pont 
Ha nem indul a vizelet: le kell vezetni a Tü 5, Bef 3, L9 pontokat 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: az alkart 90 fokos szögben hajlítjuk,  
a pontot a könyökhajlatban a biceps inának radiális oldalán található. Ulnáris irányba kell 
bökni  
 
Mélység: 1-1, 5 cm,  
Moxa: ellenjavallt. 
 
Megjegyzés: E pontot tavasszal ajánlatos tölteni, ősszel levezetni 
 
 
 

Tü 6  KongZui „khungzuj”  
Xi pont 
 
A pont nevének jelentése: nyílás mélye, legfelsőbb átjáró  
 
Lokalizáció: 7 cun-nal a kéztőizület felett, a Tü 9 és Tü 5 pontokat összekötő vonal mentén.
  
Indikáció, funkció:   
Tüdőben akut Többlet, hűti a Forróságot, stimulálja a Tü Qi leszállást: heveny, 
rohamszerűen fellépő köhögés, fulladás, torokfájás, rekedtség.  
Izzadás nélküli láz, fejfájás, hidegrázás esetén,  melyet a Külső Hideg Ártalmas hatás okoz, 
csökkenti a lázat, izzadást eredményez, felszabadítja a Külsőt.  
 
Bi szindróma a Kézi TaiYin Tü csatorna mentén: csatorna menti akut fájdalom  
 
Megállítja a Vérzést, mint minden Xi pont: véres köpet esetén, amit Xue  Forróság okoz a 
Tüdőben. A Tü csatorna Belső / Külső kapcsolat révén hatással lehet a Vab-re, igy aranyérnél 
is használtos e pont 
 



Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
A radiustól laterálisan, 7 cun-nal a kéztőizület felett. Ha a nagyujjunkat behajlítjuk, akkor 
tapinthatjuk a m. flexor pollicis longust, ettől laterálisan találjuk a pontot. 
Az alkar síkjára merőlegesen, szúrunk. 
 
Mélység: 1-1, 5 cm,  
Moxa: 5-10 perc 

 
 

Tü7 LieQue „lietyhüe”  
Luo pont a Vastagbélhez 
Ren Mai Különleges csatorna Mesterpontja 
A négy parancsoló pont egyike, a fej és a nyak hátsó felét látja el energiával. 
Tü cs-na Kilépési pontja 
Légzőszervi betegségek kezelésének fontos pontja 
 
  
A pont nevének jelentése: megtört egymásután, villámlás 
 
Lokalizáció: Az os radii processus styloideusa mögött, egy háromszögletű kis területen 
található. 
 
Indikáció, funkció:  
Felszabadítja a Külsőt a Szél-Hideg, Szél-Forróságtól 
  
Erősíti a Védő Qi-t, 
Aktivizálja a Tü Qi leszállást (minden asztmaformánál, köhögésnél, fulladásnál), megnyitja a 
pórusokat, így izzadást eredményez, az izzadás nélküli láz esetén 
Kiváló minden meghűlés kezdetén (tüsszögés, nyaki fájdalom merevség, hideg averzió, Fu 
pulzus). Vab 4-nek van hasonló Külsőt felszabadító hatása. 
 
Hatásos elfojtott emocionális problémáknál, tűbeszúrás után ilyen esetben sírás jelentkezik 
 
Arc problémáknál : paresis n. faciális, trigeminus neuralgia 
 
Javítja a Vese Qi fogadásá: együtt a V6-al  
 
Yint táplál  krónikus asztmánál. 
 
Tü csatorna kapcsolatban van az orral, így jó szaglás elvesztésnél, orrdugulásnál, együtt a 
Vab 20 ponttal. 
 
Szabályozza a vízi utakat, megnyitja azokat, ha levezetjük: arc, ajak oedema, vizelet nem 
indul Ezekben az esetekben a Külső patogén blokkolja a vizelet kiválasztást (Többletről van 
szó)  
Alkalmazzuk Hiány okozta vizelési zavarnál, itt Tű Qi gyengesége miatt nem indul a vizelet, 
pl. időseknél, itt tölteni kell. 
 



Feledékenység, emlékezetzavarnál a Qi-t fölfelé irányítja fejbe. 
Vab-nek Qi-t ad, ha töltjük e pontot, ezzel javul a székelési nehezítettség, főleg időseknél. 
 
Occipitalis fejfájásnál:Tü7, Véb 3. Ha bent van a tü alkalmanként ingereljük  tekeréssel, 
közben köhögjön. 
 
Bi szindrómák: csuklóizületi fájdalom, gyenge csukló, golfkönyök, hangszeren játszok 
gyenge csuklója, 
  
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
A kéztőtől másfél cun-nyira proximálisan találjuk a pontot.  
 
1.) Csuklóban a kezet enyhén behajlítjuk, ekkor egy redő képződik, a redőtől proximálisan  
1, 5 cun-nyira van a pont. Az os radii processus styloideusa mögött, egy háromszögletű kis 
területen található. 
 
2.) Ha az élére állított két kéz mutató és hüvelykujj közét egymásba illesztjük, úgy a felső kéz 
mutató ujja a másiknak a processus styloideusán nyugszik, a pont ott van, ahova a felső kéz 
mutató ujja ér, egy kis mélyedésben. Ez az úgynevezett „tigrisszáj-fogás” 
 
Ferdén szúrunk, a tű hegye a könyökizület külső széle felé legyen irányítva.   
Villámszerű érzést kell jelezzen a beteg, ami a Qi kiváltását jelenti. 
 
Megjegyzés: A közelben artéria van, ezért tapintjuk a pulzust, a manipulálás az artéria 
mögött történjen, egyébként haematoma képződhet. 
 
Mélység: 0. 5-1cm.  
Moxa: 5-7 perc 
 

 
 

Tü 8 JingQu  
Antik Shu – Folyam (proximális - Jing ), Fém  
 
A pont nevének jelentése: vezetéki árok 
 
Indikáció, funkció:  
   
Légzőszervi megbetegedések nehézlégzés, köhögés, fulladás kezelhetők e ponttal   
 Kiemelten jó torokfájásnál, pharingitisnél 
   
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
a processus styloideus radiin mediálisan, egy cun-nal a kéztőizületi redő felett. 
A pont ott van, ahol az art radiális pulzáció észlelhető. 
Pontkeresésénél a kezet tenyérrel felfelé tartjuk, könyökben hajlítjuk. Szögben szúrunk, az art 
radiálist kikerülve. 
 
Mélység 0, 5 cm   



Moxa ellenjavallt 
. 

Tü 9 TaiYuan „tájjüan”   
Antik Shu – patak (Shu), Föld, Yuan  
Feltöltő (Anya) pont 
A vérerek „mesterpontja (a nyolc Szövet találkozási-hui pontok egyike.  
E pontok mindegyike terápiás hatással bír egy-egy szövetre, vagy testtájra). 
 
A pont nevének jelentése: hatalmas szakadék 
 
Indikáció, funkció:  
Legfontosabb Qi, Yin töltő a Tü csatornán, különösen krónikus esetekben hatásos Qi és Yin 
Hiány esetén.(Tü 7 inkább Qi-re Hat)   
Tölti a Mellkas Qi-t együtt a Bef 17 ponttal: ha a betegnek hidegek a kezei, halk a hangja 
 
Nyálkát átalakít, oldja a slájmot, átalakítja, vizenyősíti.  
 
Inkább Belső, mint Külső problémáknál (a Tü 7 inkább Külső problémáknál) asztma, 
tüdőgyulladás, mellkasi fájdalom, hörghurut, torokfájás, légszomj 
 
Tü cs-na Bi szindrómáinál: csukló fájdalom, váll fájdalom, amely a Tü csatorna mentére 
sugárzik (Tü9, Vab6-tal kombinálva). Csatorna problémáknál a Tü7 hatásosabb 
 
Ha rossz az erekben a cirkuláció, végtagok hidegek, pulzus gyenge, varixosak a vénák  
 
Szív Qi-t stimulál: terhelésre fulladás, szapora szívverés, levertség 
Emocionális problémák esetén inkább Tü7,  
A Tü9 a Vízi utakra nincs hatással, míg a Tü7 megnyitja a Vízi utakat, hatással van a Hh-ra
  
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
a csuklóredőben a hüvelykujj felöli oldalon, a csukló verőér (artéria radiális) radiális oldalán 
levő mélyedésben találjuk a pontot, ami abdukált hüvelykujj esetén jobban tapintható. 
A szúrás iránya a bőrre merőleges. 
 
Mélység: 0, 6.cm   
Moxa: 1-3 perc 
Megjegyzés: Tü9 hat a keringésre, „érvezér”, vagy „erek vezérlője”. 
 
 

 
Tü10 YuJi „jücsi”  
Antik Shu – Ying (Forrás), Tűz pont  
 
A pont nevének jelentése: hal (hasa)-határa 
 
Indikáció, funkció:  



Tüdő Forróság legfontosabb hűtője (hűti a Valós, valamint az Üres Forróságot): láz, torok 
szárazság 
Megjegízendő: A Tü5 is hűti a Tü Forróságot, de csak akkor, ha a Forróság Nyálkával együtt 
van jelen, mely blokkolja a Tüdőt. A Tü 10 akút esetben is jó. 
 
Torokban is hűti a Forróságot: torokgyulladás (Yin Hiány okozta torokfájdalomnál a V6, 
Yin potlóval együtt ajánlott)  
 
Összedörzsölve a két thenáron levő Tü 10 pontot, lehűthető a Belső Hő 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
Az első metacarpus (hüvelykujj kéztőcsontja) felénél találjuk, a thenáron, a vörös és fehér bőr 
határán, a bőrfelszínre merőlegesen szúrunk. 
Legtöbbször levezetjük. 
 
Mélység: 0, 3-0,7cm,  
moxa: e pontot nem moxáljuk!   
Megjegyzés: Ha a Tüdővel baj van, a thenár izomzata petyhüdt 
  

 
Tü 11 ShaoShang „saosang”  
Antik Shu- Kút (disztális- Jing), Fa  pont  
 
A pont nevének jelentése: kevés Shang (hangembléma, a fémhez-tüdőhöz tartozik) 
Indikáció, funkció:  
  
Külső Szél elűző, Szél – Forróságnál:láz (egy két csepp vér leeresztéssel), acut torokgyulladás 
( 3 élű tűvel )   
  
Belső Szélnél eszméletre térít, tudatvesztésnél (a többi végponttal)  
  
Megjegyzés: Ájulásnál, vagy gége oedemánál vastagabb tűvel szúrunk- 1 csepp vér 
megjelenéssel (3 élű tűvel) 
Láznál 30, 40 percig bent a tű, időnként meg kell tekerni, a láz lassan csökken. 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
A pontot 2-3 mm-re találjuk a körömszöglettől.  
Két vonalat húzunk: egyiket a körömalapnál, a másikat a köröm szélénél.  
Ahol a két vonal találkozik, ott van a pont.  
Mélység: 2-3mm,  
moxa. 3-5 perc 

 



Szb 2 -  9 
 
 
 
Szb 2 TianQuan „tiencsüen” 
 
Lokalizáció: 2 cun-nal lennebb a hónaljredő végétől a musculus biceps fejei közötti kis 
bemélyedésben. 
 
Indikáció, funkció: A kézi Jue Yin Szb csatorna,  kapcsolatos a lábi Jue Yin Máj csatornával. 
A Máj kapcsolatos az inakkal, szemre nyílik, ez a magyarázata annak, hogy e pontot 
javasolják látászavar, gyenge végtagok kezelésére, szabályozza a Qi és Xue keringést 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
a beteg hanyatt fekszik, 2 cun-nal az elülső hónaljredőtől lefelé a m biceps fejek között 
találjuk a pontot merőlegesen szúrunk,  
 
Mélység: 1,5 cm  
Moxa: 3-7 perc 
 
 

Szb 3 QuZe „Csujcö” 
Antik Shu – Egyesülési, Tenger (He), Víz pont 
 
A pont nevének jelentése: mocsár vagy tó a hajlatban, vízgyűjtő 
 
Lokalizáció: könyökhajlat harántredőjében van. A m.biceps brachii inától kissé ulnárisan, 
azaz a biceps izom belső szélénél. 
 
Indikáció, funkció:  
Mindenféle szívfájást enyhíteni tud  
 
Hűti a Forróságot, Xue-t: magas láz egyik hatékony csökkentője, inkább a megfázás késői 
stádiumában használatos, amikor konvulziókat is okozhat a láz, bőrkiütéseket 
 
Nyugtatja a Shent Szív Tűz esetén  
 
Belső Szelet olt: fej, kéz tremor, kéz bénulás 
 
Pangást szüntet mellkasban 



 
Mivel Xuet hűt,  Xue Forróság okozta bőrbetegségeknél hasznos.  
 
Fontos Bél regulátor! 
He pontja a Szb cs-nak, s mint mindegyik Egyesülési vagy Delta pont Gyomor, Bél, egyéb Fu 
szerv betegségénél használatos, kivédhető vele a Qi ellenkező irányú áramlása. Ez a 
magyarázata a pont használatának epigastralis fájdalom, hányinger, hasmenés, (Forróság a 
Gyomorban, Bélben) esetén. 
 
Bi szindrómák: tenisz, golf könyök  
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
Enyhén behajlított alkarnál, megkeressük a m. biceps int a könyök redőben, az ín ulnáris, 
belső oldalán van a pont 
Merőlegesen szúrunk a könyök hajlathoz. Bi szindróma esetén kontra laterálisan kell szúrni. 
Ha homo laterálisan kezelünk, akkor is meg tudja állítani a fájdalmat, de a beteg nyugtalan 
lesz, nem tud relaxálni. Pálos szerint ez olyan, mintha valakit simogatnánk, de smirgli 
papírral. 
 
Mélység: 1-1, 5 cm mélyen. 
Moxa: 3-7 perc 
 
 

 
Szb 4 XiMen 
Xi pont 
 
A pont nevének jelentése: 
Xi-általában lyuk, a Xi pont (a csatornák energia tároló helye) 
Men-ajtó, kapú 
 
Lokalizáció: a csuklotól 5 cun-nal feljebb, a m palmaris longus  és a m. flexor carpi radialis 
inai között. 
 
Indikació, funkció: 
Xi pontja a cs-nak, így akut mellkasi  fájdalom blokkoló 
 
A Yin cs-k Xi pontjai alkalmasak bizonyos Xue betegségeknél, így a vér Forróság okozta 
vérzéseknél (orrvérzés, vérhányás, véres köpet) 
 
A Szb kapcsolatos a Szívvel, ez utóbbinak burka, éppen ezért a Szb csatorna sok pontja 
használatos Szív problémánál, ill. Shen zavarnál, mint ismert a Szív a Shen tárolója. 
Szív ritmust helíreállít 
 
Xue-t hűt, így Xue Forróság okozta bőrbetegségeknél 
 
 



Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
csuklótól 5 cun-nal feljebb, az os radiális és ulnae között. A beteg kezét tenyérrel fölfelé 
fordítjuk, két int látunk kirajzolódni az alkaron, az egyik a m. palmaris longus, a másik a m. 
flexor carpi radialis, a pont a két ín között van. 
Szúrás technika: merőlegesen szúrunk az alkar síkjára,  
 
Mélység:1-1,5 cm mélyen 
Moxa: 3-7 perc 
 

 
Szb 5 JianShi 
Antik Shu – Folyam (proximális Jing), Fém,  
3 Yin találkozási pont 
 
Psyches problémáknál fontos! 
 
A pont nevének jelentése: 
Jian-hasadék, rés a mutatóújnál, 
Shi- használ, küld, meghatároz 
 
Lokalizáció: a csuklotól 3 cun-nal feljebb, a musculus flexor carpi radiális és a palmaris 
longus inai között. 
 
Indikáció, funkció:  
A Szb a Szív burka, mely a Shent őrzi, ezért a Shen betegségeinél ajánlott, ezzel 
magyarázható a pont javallata psyches zavarnál. 
 
Átalakítja a Szív nyílásait elzáró nem materiális Nyálkát, ami Shen zavart okoz. 
E pont Folyam pont, s mint minden folyam pont hatásos lehet Külső Ártalom okozta 
problémánál, különösen akkor, ha az  nehézlégzéssel, köhögéssel, hideg és meleg 
váltakozásával járhat. 
 
A Szb cs-na belső külső kapcsolatban van a HM cs-val, a középső melegítőben találjuk a 
Lépet és Gyomrot, e tény indokolja e pont használatát, pl. haspuffadás, hányás, hányinger 
esetén. Regulálja a Gy Qi Ni-t. 
 
A kézi Jue Yin Szb cs-na kapcsolatos a lábi Jue Yin Máj csatornával, így hatásos lehet e pont 
Máj Xue pangás okozta menses kimaradásra, mivel. Xuet élénkit. 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
3 cun-nal feljebb a csuklóhajlattól, a két kidomborodó ín között 
Merőlegesen szúrunk az alkar síkjára,  
 
Mélység:1 ,5 cm  
Moxa: 3-7 perc 
 
 



Szb 6 NeiGuan 
Luo pont a Hm csatornához, 
Yin Wei Mai Mester pontja 
 
 
A pont nevének jelentése: belső átjáró, belső sorompó 
 
Lokalizáció: Az alkar tenyéri felszínén a középvonalban, a haránt csuklóredőtől 2 cun-nal 
proximálisan találjuk a pontot, a m. palmaris longus ésa m. flexor carpi radiális inak között. 
 
Indikáció, funkció: 
Shent nyugtat: a Szb a Szív burka, mely a Shent őrzi, ezért a Shen betegségeinél ajánlott. 
Mellkast megnyit.  
 
Májat regulál: nyugtalanságot csökkent, depressziot kezel. 
Idegi és psychés zavaroknál: Szb6+Szb 7 +Kor 20 
E pont köti össze a Szb cs-t a Hm cs-val. Ezért e pont mind a 3 Melegítő problémájánál 
hasznos lehet.  
 
A Bef 12 a Gyomor Mu pontja,  
a Gy 36 a Gy csatorna He-Delta-Tenger pontja 
E 3 pont, Szb6, Bef 12, Gy 36, Gy problémáknál nélkülözhetetlen. 
 
Ulcus betegségnél a Szb 6 pont kezelése fokozza az egyéb pontok hatását. 
Fekélynél Szb 6+Bef 12 
E pont a kézi Jue Yin csatornához tartozik, mely szoros kapcsolatban áll a Lábi Jue Yin cs-
val, így hatásos lehet mastitisnél, mastopathiánál, szülés utáni Máj Xue pangás okozta 
laktációs zavarnál, terhesek hányingerénél, amit a Máj Forróság okoz, vagy terhességi 
lábszár görcsöknél, amit Máj Szél vált ki. 
 
Süketség, torokfájás, kötőhártya-gyulladás, váll és hátfájdalom, székrekedés esetén a, Hm 
csatorna érintett,  kezeljük a Hm4 forrás és  Szb 6 Luo pontokat 
 
Hatással van minden Yin-rendellenességre (túl szapora szívműködés, alacsony vérnyomás, 
stb.) relaxáló, izomlazító hatású 
 
Hatással van az agyi keringésre 
Hatással van az egész Felső Melegítőre. Így a Tü-re is. Ha a Tü betegnél légzészavar alakul 
ki, ekkor sem szabad megfeledkezni a Szb 6-os pontról. Ha megbökjük az intercostális izmok 
is ellazulnak. A beteg élvezi a ragyogó kilégzést, megszűnik a mellkasi nyomás. Finoman 
nyugtatja a Szívet, s ezen kívűl a Szívnek a környezetét is. 
 
Mivel Xuet élénkit fájdalmas menses esetén 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
2 cun-nal a csukló hajlat fölött, a m. palmaris longus, és a m. flexor carpi radiális között,. 
merőlegesen szúrunk az alkar síkjára 
 
Mélység: 1, 5 cm mélyen 



Moxa: 3-7 perc 
 
Megjegyzés: A n. medianus megszúrása éles fájdalommal jár, disztál felé sugárzik, ezt 
lehetőleg el kell kerülni! A valódi Qi tompább mk. iIrányba terjedő. Szúrjunk a m. flexor 
carpi radiálishoz közelebb. 
 
 

Szb 7 DaLing 
Antik Shu - Patak (Shu), Föld, Levezető (Gyermek-Fiú), Yuan pont 
 
A pont nevének jelentése: nagy halom  
Da- nagy 
Ling- domb, dombocska 
 
Lokalizáció: a csuklóhajlatban találjuk a pontot, a haránt csuklóredő közepén, a m palmaris 
longus és a m flexor carpi radiális ina között 
 
Indikáció, funkció:  
Megnyugtatja a Szívet, Shent. Kímélő óvatos módon történik a nyugtatás, azért hívják 
„miniszteriális” nyugtatónak. Szapora szívverés esetén célszerű e pont masszírozása E ponton 
keresztül kíméletes módon lehet befolyásolni a Szívet.. 
Macsocsa szerint.nőknél hatásosabb a Szb 7 alvászavar, izgatottság, szorongás esetén , míg 
férfiaknál a Sz7 tűnik hatásosabbnak..  
 
Oltja a Szív Tüzet ezért hatásos psyches problémák esetén (nyugtalanság, mánia, alvászavar) 
 
Hűti a Forróságot láz, mánia, tachycardia, izgatottság, stressznél 
 
Szb csatorna elzáródásnál, mint pl fájdalom alkarban, kézen, mellkasban. 
Patak pontja a Szb csatornának így hatásos izületi fájdalmak esetén  
 
DaLing megnyugtatja a Gyomrot A Szb kívül-belül szabály szerint a Hm-vel kapcsolatos, 
mely az emésztést befolyásolja, így. a Szb cs-na pontjai emésztési zavarnál is használatosak. 
Harmonizálja a Gyomrot: hányinger, hányás, epigastriumban jelentkező fájdalom esetén. 
Gyomor Yin - Hiány esetén, amikor ég, fáj a Gyomor. 
 
Sarokfájdalomnál, melynek több formája van. Fájhat a sarok nyugalomban, fekve, de 
előfordul, hogy a sarokfájdalom csak terheléskor jelentkezik. E pont a terhelésre jelentkező 
sarok fájdalomnál hatásos. 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
A proximális csuklóredőben keressük a pontot a két ín között (m. palmaris longus, és a m. 
flexor carpi radiális) 
Merőlegesen szúrunk az alkar síkjára,  
 
Mélység:1 cm  
Moxa: 3-5 perc 
 
 



 

Szb 8 LaoGong 
Antik Shu – Forrás (Ying), Tűz 
 
 
A pont nevének jelentése: munkacentrum, tenyérközép.  
Lao - dolgozik, munkát végez, erőfeszítés  
Gong - palota 
 
Lokalizáció: Fontos! Nem a  tenyér közepén találjuk a pontot, ahogy ezt sok könyv említi, 
hanem a tenyéren a II.és III. metatarsus között található. Ökölbe zárt tenyérnél a 3. ujj végénél 
van a pont. 
 
Indikáció, funkció: 
Legjobb Szív Tűz oltó, Shen nyugtató pont 
A Szb Tűz elemhez tartozik  
A Zang szervek Forrás (Ying) pontjai mind Tűz elemhez tartoznak. 
E pont tehát Tűz csatorna Tűz pontja, vagy Tűz a Tűzben..  
 
Az AntikShu pontok  Forrás (Ying) pontjai,t mind a 12 csatornának, láz (Forróság, Tűz) 
esetén használjuk 
 
E pont is hűti a Szív Forróságot, nyugtatja a Shent. Ha a Szívet Tűz sérti a Shen károsodik, a 
beteg nyugtalan, izgatott. Mivel jó Shen nyugtató, így jól használható indok nélküli hangulati 
labilitásnál,. dührohamoknál 
 A Szív Tüze égeti a nyelvet, mint tudjuk a nyelv a Szív nyulványa, így Tűz esetén fekélyek 
jelenhetnek meg a szájban a nyálkahártyán, a száj szárad, szájszél bereped.. A beteg szomjas, 
vizelete kevés, a Tűz a folyadékokat csökkenti, a vért sűríti, vizelet véres lehet. Véres lehet a 
köpet, orrvérzés léphet föl. Nos e pont oltja a Szív Tüzét, nyugtatja a Shent, hűti a Xuet. 
 
Epilepszia fontos pontja. Rosszullét esetén e tenyérpontra kell ujjunkat erővel rászorítani. 
Eléggé fájós pont Ugyan ezt tesszük napszúrásnál, strok esetén. 
 
Fontos e pont szúrása rossz szájszag esetén, amikor sok a Gyomornak a Tüze, az okozza a 
rossz szájszagot Levezetéshez Szb 8, Gy36, Bef 12. 
Ha ízérzészavar is jelen van, ekkor a fönti pontokon kívül Vab4, Gy4 pontok is kezelendők.. 
. 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája:  
Ha a beteg kezét ökölbe szorítja, a pontot a tenyéren találjuk, a 3. ujj végénél  
A tenyér síkjára merőlegesen szúrunk.  
 
Mélység:0, 5-1 cm mélyen 
Moxa: 1-3 perc 
 

 
 



Szb 9 ZhongChong 
Antik Shu – Kút (disztalis Jing), Fa, Feltöltő (Anya) pont 
 
A pont nevének jelentése: 
Zhong- közép, a középső ujj 
Chong-érintkezési központ 
 
Lokalizáció: a 3 ujj körömpercének tenyéri oldalán középen, 3 mm-re a körömvégtől 
 
Indikació, funkció:  
SOS pont kritikus állapotokban, eszméletre térit. 
Mint minden Kút (Jing) pont felhasználható Szív alatti teltségérzet kezelésére  
Gyerekek éjjeli félelmi állapota csökkenthető e ponttal.  
 
Belső Szél elűző: szélütés 
 
Shen nyugtató: izgatottság, tachycardia, alvászavar 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: a köröm széltől 3 mm-re, a körömperc közepén, a 
körömperc tenyéri oldalán. 
 
Mélység: 0, 3 cm 
Moxa: 3-5 perc 
 

 
 
 
 



Sz 1 -  9 
 
 
Sz1 JinQuan  
Szív csatorna belépési pontja 
 
A pont nevének jelentése: legvégen fekvő forrás 
Lokalizáció: a fossa axillárisban 
 
Indikáció, funkció:  
Szív Yint táplál, hűti az Üres Forróságot: szomjúság, száraz torok, éjjeli izzadás, alvászavar  
 
Shent nyugtat: nyugtalanság, alvászavar, szomorúság , tachycardia, depresszió 
 
Csatorna elzáródást old: 
   Szívtáji, mellkasi fájdalom 
   Vállemelési nehezítettség 
   Hónaljtáji fájdalom, könyökfájás 
   Felkar külső oldalának hideg érzete 
 
Szélütés maradványtünetei:: felső végtag bénulása, gyengesége 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
A felső végtagot horizontális síkba emeljük, a pontot a hónaljárokban keressük ott, ahol az 
arteria pulzáció tapintható, ettől mediálisan helyezkedik el a pont 
A tűt a fossa axillaris irányába vezetjük fölfelé és kifelé, ne mélyen, itt sok az  ideg!  
 
Mélység: 0, 5-1cm 
Moxa: 7 perc 
 

 
 
Sz 2 QingLing  
 
A pont nevének jelentése: kékes zöldes / azúrkék, friss alakító erő 
 
Lokalizáció: A felkar belső oldalán, 3 cun-nal a könyök redőtől proximálisan 
 
 



Indikáció, funkció:   
Csatorna elzáródást old: könyök izületben hajlítási nehezítettség, szívtáji fájdalom, 
vállfájdalom, bordaközti idegfájdalom, motoros és érző idegi károsodás a felső végtagon, 
fejfájás 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
Kezet vízszintes síkba emeljük, a könyökredőtől 3 cun-nyit haladunk proximális irányba, a 
biceps ín belső oldala mentén találjuk a pontot 
Merőlegesen szúrunk a felkar síkjára   
 
Mélység: 1cm 
Moxa: 5 perc 
 
 

Sz 3 ShaoHai 
Antik Shu – Egyesülés, Tenger (He), Víz pont 
 
A pont nevének jelentése: kisebb tenger 
Lokalizáció:  
A mediális epicondylus humeritól befelé, a könyökhajlat belső végénél 
 
Indikáció, funkció:   
Szív Tüzet olt, hűti a Szív Üres Forróságát, mivel Víz pont, Yint táplál 
Vörös szemek, szédülés, kéz tremor 
 
Shent nyugtat, mivel oltja a Szív Tűzét: izgatottság, szorongás, mánia, depresszió, 
neuraszténia, célszerű itt L6-al kombinálni. 
 
Csatorna elzáródást csökkent: könyök Bi, alkar  zsibbadás (+Vab 10), könyök kontraktúra 
 
Szélütés maradványtüneteit kezeli 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: Több pont lokalizációt meghatározó módszer van 
 1.) A beteg ül, vagy fekszik a kar és az alkar enyhén hajlított helyzetben van, 
  a pont a biceps ín és a medialis epicondylus humeri közti távolság felező  
  pontjában van 
 2.) Behajlítjuk az alkart, két ujjunkat ráhelyezzük az epicondylus mediális  
  humerira, az egyes ujj a pontra kerül, mely egy érzékeny bemélyedésben van, 
  az epycondylus és a biceps ín között. 
 3.) Ha az alkar maximálisan. behajlított a pont a a humerus medialis epicondylusa 
  és a cubitalis redő mediális vége között található 
A medialis epicondylus humeri felszínéhez merőlegesen szúrunk   
 
Mélység: 1,5 cm 
Moxa: 3-5 perc 
 
 

 



Sz 4 LingDao  
Antik Shu - Folyam (Jing ), Fém pont  
 
A pont nevének jelentése: alakítóerő útja 
 
Lokalizáció: Az ulna laterális szélén, a Sz 7-től 1,5 cun-nal  proximálisan  
 
Indikáció, funkció:  
Elsősorban csatorna problémát hárít, mivel antik Shu-Folyam pont, mely az izületekre hat 
 
Lazítja az inakat, könyök, csukló Bi-nél:.kontraktúra könyök izületben, alkari görcs, ulnáris 
laesio 
 
Elnyomja az ellenkező irányú Qi-t: hányás, piros szem, szem duzzanat 
 
Shent nyugtat: szomorúság, félelem, izgatottság, nyugtalanság, depresszió, alvászavar 
hirtelen kialakult beszédképtelenség, 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
1,5 cun-nyira találjuk a pontot a csukló hajlattól proximálisan, a m. carpi ulnaris inainak 
radiális oldalán 
Az alkar síkjára merőlegesen szúrunk  
 
Mélység: 1-1, 5cm 
Moxa: 3-7 perc  
 
 

Sz 5 TongLi (tunli)  
Luo (Összekötő) pont Véb-el 
 
A pont nevének jelentése: összekötő tanya 
Lokalizáció: Egy cun-nal a haránt csuklóredötől proximálisan, a könyök felé, a kéz 
orsocsonti hajlító izmának (m.flexor carpi ulnaris) radiális (singcsont felöli) oldalán 
 
Indikáció, funkció:   
 
Egyik legfontosabb Szív töltő pont 
 
Minden Szív Hiánynál (tölti a Szív Qi-t): hysteriás aphasia, beszédzavar, tachycardia, 
depresszió, Qi-t mozgat 
 
Mint Luo kapcsolatos Véb-el, Hh-al, így jó: enuresis, szomjuság, keserű szájíz, alvászavarnál  
 
Máj Tüze sok: piros szem, arc, fejfájás, szédülés, fülzúgás 
 
Kezeli a méhet: erőteljes menses esetén 
 



Shent nyugtat: szomorúság, nyugtalanság, izgatottság, pajzsmirigy diszfunkció, belső 
feszültség érzet   
 
Csatorna Bi: fájdalom könyökben , csuklóban, sensomotoros ulnaris károsodás 
 
Kezeli a nyelvet: rekedtség, dadogás, nyelv zsibbadás 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
1 cun-nal haladunk fennebb a csukló redőtől. Merőlegesen szúrunk az alkar síkjára.  
 
Mélység: 0, 5-1cm 
Moxa: 3 perc 
 
 

Sz 6 YinXi  
Xi - pont  
 
A pont nevének jelentése: Yin hasadékpont  
 
Lokalizáció: A Sz 7-től proximálisan 0,5 cun-nal 
 
 
Indikáció, funkció: éjjeli izzadás megállító 
   
Táplálja a Szív Yint : száraz száj, alvászavar, Idősek astheniás állapota, 
    
Hűti az Üres Forróságot +V7 
   
Shent nyugtat: félelem 
   
Mozgatja a Qi és Xue-t a csatornában: mellkasi szúró fájdalom, tachycardia 
   
Elnyomja az ellenkező irányú Qi-t: ulcus betegség, csuklás. 
   
Vérzést megállít: orrvérzés, vérhányás 
        
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
0, 5 cun-nal feljebb a csuklóredőtől, 
Merőlegesen szúrunk az alkar síkjára  
 
Mélység: 0, 5-1cm 
Moxa: 3 perc 
 
 

 
 



Sz 7 ShenMen 
Antik Shu – Patak (Shu),  Föld, Levezető, Yuan   pont  
 
A pont nevének jelentése: lélek kapu, Shen kapuja 
Lokalizáció:  
A csukló tenyéri oldalának harántredőjén, az os pisiforme és az ulna (egy kéztöcsont és az 
orsócsont) alkotta izület területén, a m flexor carpi ulnaris radiális széle melleti mélyedésben 
 
Indikáció:  
Szív Xue tápláló Hiánynál: nyugtalanság, alvászavar, feledékenység, sápadt nyelv 
 
Nyugtatja a Shent és megnyitja a Szív nyílásait: alvászavar, emlékezet csökkenés, mánia, 
szomorúság, bánat, félelem, nyugtalanság, epilepsia, psychosis kezelésének alap pontja,  
Gyerekeknél stimulálja a szellemi képességet, emlékezetet javít, feledékenységet csökkent 
Vesével kapcsolatos (Shao-Yin, Lent/Fent-nek köszönhetőleg), így hatni tud  nőknél a 
mensesre, amennorhoea vagy, kevés menses esetén,.ffiaknál  potenciára.  
 
Viszketés csökkent: Sz 7+Sz 8 bőrbetegségeknél (ekcéma) 
 
Spasmus oldó krónikus derékfájásnál (lumbagónál), amit Vese Hiány okoz, inkább ffak-nál 
javasolt a háti izmok merevségének oldására:  
  bal oldalt Véb 3,  
  jobb oldalt Hh62,  
  Sz 7 jobb oldalt,  
  V4 bal oldalt.  
  Lokálisan Hh 23(2), Hh 26(2), valamint  
  egy csatornán kívüli pont az LV processus spinosusa alatt. 
 
Kéz tremor: parkinson, ess tremor  
Eh 40, Sz7 a Shent döntéshozatalban erősíti, depressziót csökkent 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: 
Megemeljük a kéz ulnaris szélét, a  4. és 5. ujjakat abdukálva tartjuk, ekkor kirajzolódik a 
csuklóredőben a kézhajlító ín a m.flexor carpi ulnaris,  mellete radiálisan egy kis 
bemélyedésben van a pont 
Szögbe fölfelé szúrunk a kisujj, vagy borsocsont irányába, a m. flexor carpi ulnaris alá.  A 
betegnek jól kell érezni a Qi-t   
 
Mélység: 0, 5-1cm 
Moxa: 20 perc 
 
 

 
 
 



Sz 8 ShaoFu  
Antik Shu - Forrás (Ying), Tűz pont  
 
A pont nevének jelentése: kisebb gyülekezőhely 
 
Lokalizáció: A tenyéri felszínen IV. –V. kézközépcsont között, ökölbe szorításnál a kisujj 
rámutat a pontra  
 
Indikáció, funkció:   
Shen nyugtató: alvászavar, nyugtalanság 
 
Oltja a Szív Tüzét: oltja az Üres, valamint Valós  Forróságot a Szívben: sötét vizelet, forró tenyér , 
vörös Nyelv, nyelvhegy még vörösebb, lepedék sárga 
   
Hh-ra hat a Véb-en keresztül: enuresis, nehezített vizelés 
 
Nemi szerv viszketésnél, amit Forróság okoz 
 
Hat a méhre: prolapsus esetén emeli a méhet, ha tőltjük. 
 
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: a kezet ha ökölbe szorítjuk, kisujj a pontra mutat  
Mélység: 1-1, 5cm 
Moxa: 3-5 perc 

 
Sz 9 ShaoChong  

Antik Shu - Kút (disztális Jing), Fa, Feltöltő pont 
 
A pont nevének jelentése: kisebb kiáramlás 
 
Lokalizáció: a kisujj körömpercén, a körömalap radiális sarkánál. 
 
Indikáció, funkció: 
 
Szív Forróság esetén hűti a Forróságot 
 
Belső Szelet elűz (strok) szívtáji teltséget csökkent 
 
Gyorssegély pont eszméletvesztéskor 
 
Shent nyugtat: mániás depresszió, szívtáji fájdalom, szomjúság,  
Shen nyílásait megnyitja: félelem, mániás depresszió, szomorúság, nyugtalanság 
  
Pontkeresés és tűbeszúrás technikája: Függőleges és merőleges vonalat húzunk a köröm alap és 
köröm oldala mentén, az V. ujj IV ujjfelöli oldalán. A pont ott van, ahol a két vonal metszi egymást. 
A tűt tompaszögbe a körömágy felé irányítjuk. 
 
Mélység: 2-3mm 
Moxa: 3 perc



Fontos 
cs-na 
pontok 

Fontos pont típusok a csatornákon és azok funkcionális jelentősége 
 

Tü Vab Gy L Sz Véb Hh V Szb Hm Eh M 
Hátulsó 
szállító Shu 
p-ok 

Belszervek, érzékszervek betegségeinél használjuk, fokozzák a levezető pontok hatását, leghatásosabbak 
krónikus kórképek esetén, akut fájdalom sz-nál célszerű a Mu párjukkal 
Hh13 Hh25 Hh21 Hh20 Hh15 Hh27 Hh28 Hh23 Hh14 Hh22 Hh19 Hh18 

Összekötő 
Luo p-ok 

Két Fő cs-na között teremt kapcsolatot (Kívül-Belül, Yin és Yang) A Luo pontok  funkcionálisan kapcsolatot 
teremtenek a páros csatorna Yuan pontjaival, így kiegyenlítődik az energia . Levezetjük 
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Vab-
hez 

6  
Tü-
höz 

40  
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37  
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5  
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Csoportos 
Luo p-ok 

Kapcsolatot teremt a kézi, vagy lábi 3 Yang, vagy 3 Yin cs-na között, egyszerre mind a 3 cs-ra hat, ha közülük 2 
vagy 3-ban felborul, az egyensúly. A károsodott oldalon levezetjük a Luo pontot, míg az ellenkező polaritású 
oldalon feltöltjük, a z ellenkező végtagokon szintén töltjük a károsodott oldalnak megfelelő polaritású csoportos 
Luo pontot  
    L 6 

 L,V,M 
  Szb 5 

Tü,Szb,Sz 
      Hm6 
Vab,Hm,Véb 

 39Eh 
Gy,Eh,Hh 

 

Mester 
(kulc) p-ok 

Különleges cs-k bekapcsolási pontjai , energia kontrolláló (szabályozó) p-ok, krónikus betegségeknél, fájdalmas, 
így diagnosztikus , mint therápiás értékű, együtt használható a csoportos Luo pontokkal. Klinikai gyakorlatban 
párban alkalmazható. 
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Fontos 
csatorna 
pontok 

Fontos csatorna pontok és azok funkcionális jelentősége 
 

Tü Vab Gy L Sz Véb Hh V Szb Hm Eh M 
Anya v. 
feltöltő 
pontok 

Feltölti, táplálja a cs-na hiányos energetikáját, a csatornához tartozó szerv csökkent funkcióját, a gyenge pulzus 
erejét fokozza 
     9      11      41      2      9      3      67      7     9     3     43     8 

Gyermek 
v. Fiú 
levezető 
pontok 

Lecsapolja a cs-na többlet energiáját, a cs-hoz tartozó szerv fokozott funkcióját, nagyon erős pulzust csökkent 
     5     2     45      5     7      8      65      1     7     10     38     2 

Forrás, 
Yuan 
pontok 

Kezelés módszerétől függően fokozza vagy csökkenti a feltöltő ill. levezető pontok effektivitását, funkcionálisan 
kapcsolatban van a kapcsolt csatorna Luo pontjával, vagy önállóan kezeljük, vagy egyszerre a feltöltő, vagy 
levezető, vagy Loo ponttal 
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Vészjelző 
Mu 
pontok 

HKO szerint közvetlen hatnak a kapcsolodó szervre, a törzs hasi oldalán találhatók, funkcionális kapcsolatban 
vannak a Shu ponttal , krónikus esetben, ha az energia keringés sérül nyomás érzékenyek, így diagnosztikus 
értékük is van, hiány esetén töltjük, együtt a háti Shu ponttal 
    Tü 1   Gy 25  Bef 12   M 13  Bef 14   Bef 4   Bef 3   Eh 25  Bef 17   Bef 5   Eh 24   M 14 

Fájdalom 
csillapító 
Xi 
pontok 

Akút patológiás folyamat esetén fájdalmas lehet, diagnosztikus és terápiás jelentőségük van a cs-na menti akut 
fájdalom szindróma esetén 
     6      7      34     8     6      6     63 
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