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11.01 Da Jian Dikke darm Klaart en elimineert hart-vuur, klaart hitte uit de longen en bevrijdt de keel. Shao Bai Hart Lost stagnatie op, lost accumulaties op en opent de zintuigen.
11.02 Xiao Jian Dikke darm Verzorgt de longen, stopt hoest, vermindert zwelling en stopt pijn. Shui Yao Hart / Dunne darm Opent de collateralen en stopt pijn.
11.03 Fu Jian Dikke darm Reguleert de maag, harmoniseert de darmen, klaart en reguleert de onderste warmer. Zheng Shui Hart / Dunne darm Draineert de onderste warmer, reguleert water en vermindert zwelling.
11.04 Wai Jian Dikke darm Reguleert de maag, harmoniseert de darmen, klaart en reguleert de onderste warmer. Zhi San Huang Longen Klaart hitte uit de lever en de galblaas, reguleert de onderste warmer, reguleert de uterus en de 'Kamer van Jing'. 
11.05 Zhong Jian Dikke darm Reguleert het qi van het hart, ontspant de borst en bevrijdt het diafragma. Zhu Yuan Longen Verdrijft wind en elimineert vuur, verrijkt het yin en verheldert de ogen.
11.06 Huan Chao Driewarmer Reguleert de menstruele cyclus, reguleert de Dai Mai, deblokkeert de onderste warmer. Huai Ling Longen Opent de kanalen en de collateralen, vermindert zwelling en stopt pijn.
11.07 Zhi Si Ma Dikke darm Verdrijft wind en bevrijdt het externe, reguleert en harmoniseert qi en bloed. Ba Guan 1 & 2 Dikke darm Lost stagnatie op, opent de zintuigen, reguleert de kanalen en de collateralen.
11.08 Zhi Wu Jin Dikke darm Reguleert de maag en de darmen. Ba Guan 3 & 4 Pericardium  Reguleert de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
11.09 Xin Xi Pericardium Reduceert zwellingen en stopt pijn. Ba Guan 5 & 6 Driewarmer /Pericardium Reguleert de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
11.10 Mu Huo Pericardium Reguleert de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op. Ba Guan 7 & 8 Hart /Dunne darm Reguleert de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
11.11 Fei Xin Pericardium Verspreidt en deblokkeert qi en bloed, deblokkeert de collateralen en stopt pijn. Qi Hua L.I. / Pc / Dw /Ht, S.I. Lost stagnatie op, lost accumulaties op en opent de zintuigen.
11.12 Er Jiao Ming Pericardium Reguleert qi en lost stagnatie op, stopt pijn en reduceert zwelling. Mu Huo L.I. / Pc / Dw /Ht, S.I. Reguleert de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
11.13 Dan Pericardium Reguleert qi, kalmeert en stopt pijn. 22.01 Chong Zi Longen Verdrijft wind en bevrijdt het externe, klaart het qi van de longen.
11.14 Zhi San Zhong Driewarmer Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op, verdrijft wind en reduceert zwelling. 22.02 Chong Xian Longen Verdrijft wind en bevrijdt het externe, klaart het qi van de longen.
11.15 Zhi Shen Driewarmer Reguleert het qi van het hart en verrijkt het yin van de nieren. 22.03 Shang Bai Dikke darm / Pericardium Verdrijft wind en elimineert vuur, verrijkt het yin en verheldert de ogen, reguleert de kanalen en stopt pijn.
11.16 Huo Xi Dunne darm Reduceert zwelling en stopt pijn. 22.04 Da Bai Dikke darm L.I.-3 of L.i.-4 Bevordert het zweten en bevrijdt het externe, klaart de long, ontspant de borst, klaart en reguleert de
11.17 Mu  Dikke darm Reguleert de lever, reguleert qi, verlevendigt het bloed en verdrijft wind. bovenste warmer, lost stagnatie op.
11.18 Pi Zhong Pericardium Tonifieert de milt en verdrijft damp, reguleert de maag en de milt, bevrijdt de kanalen en de collateralen. 22.05 Ling Gu Dikke darm
11.19 Xin Chang Pericardium Reguleert het hart en kalmeert Shen, reguleert het qi van het hart, klaart het pericardium.
11.20 Mu Yan Driewarmer Klaart hitte uit de lever en de galblaas, reguleert de lever, reguleert qi. 22.06 Zhong Bai Driewarmer TB-3 Opent de kanalen en de collateralen, verdrijft water en vermindert zwelling, ontsluiten de onderste warmer.
11.21 San Yan Driewarmer Reguleert de maag, de milt en de middelste warmer, harmoniseert de darmen en lost stagnatie op. 22.07 Xia Bai Driewarmer N-Ue-19 Opent de kanalen en de collateralen, verdrijft water en vermindert zwelling, ontsluiten de onderste warmer.
11.22 Fu Yuan Driewarmer Reguleert de pezen en de zenuwen, verzorgt de beenderen, vermindert zwelling en stopt pijn. 22.08 Wan Shun Yi Dunne darm S.I.-3 Verrijkt de nieren, bevordert het urineren, bevrijdt de nieren en stopt pijn.
11.23 Yan Huang Dunne darm / Hart Reguleert de lever en klaart de galblaas, opent de zintuigen en verlevendigt de hersenen. 22.09 Wan Shun Er Dunne darm Verrijkt de nieren, bevordert het urineren, bevrijdt de nieren en stopt pijn.
11.24 Fu Ke Longen Reguleert de menstruele cyclus, reguleert e Dai Mai, deblokkeert de onderste warmer. 22.10 Shou Jie Hart Ht-8 Reguleert en harmoniseert qi en bloed, opent de kanalen en de collateralen, kalmeert Shen.
11.25 Zhi Xian Longen Ondersteunt de milt en reguleert het bloed, deblokkeert de kanalen en de collateralen. 22.11 Tu Shui Longen Lu-10 reguleert de maag, de milt en de middelste warmer, klaart en draineert het qi van de longen, opent de
11.26 Zhi Wu  Longen Reduceert zwelling en lost stagnatie op. kanalen en de collateralen.
11.27 Wu Hu Longen Opent de kanalen en de collateralen, vermindert zwelling en stopt pijn. Fan Hou Jue Dikke darm /Longen Opent de kanalen en de collateralen. 

Shen Shui Dikke darm Verrijkt en bevochtigt het water van de nieren, verzorgt de mond en genereert vloeistoffen. Zhi Han Pericardium / Driewarmer Sluit het externe en stopt zweten.
Xia Jian Dikke darm Klaart en elimineert hart-vuur, opent de kanalen en stopt pijn. Zeng Chang Er Hart Reguleert de kanalen en reguleert qi, reguleert de milt en harmoniseert de darmen. 
Shuang Chuan Dikke darm Klaart de bovenste warmer, reguleert qi en kalmeert de ademhaling. Gu Guan Pericardium /Longen Draineert de lever en lost toxines op, opent de kanalen en stopt pijn.
Ce Jian Dikke darm Verzorgt de longen en transformeert phlegm, opent de kanalen en de collateralen, klaart hitte en stopt pijn. Mu Guan Pericardium / Hart Draineert de lever en lost toxines op, opent de kanalen en stopt pijn.
Nei Yin Dikke darm Reguleert en kalmeert het qi van de lever, reguleert de onderste warmer. Zhong Kui Dikke darm L.I.-4 Klaart hitte en vermindert koorts, draineert de longen en stopt hoest. 
Tian Yang Dikke darm Reguleert de onderste warmer en klaart de 'Kamer van Jing'. San Cha Yi Dikke darm / Pericardium Tonifieert en verrijkt de nieren,, verheldert de ogen en stopt pijn.
Di Yang Dikke darm Klaart en reguleert de onderste warmer, klaart de 'Kamer van Jing'. San Cha Er Pericardium / Driewarmer Tonifieert de milt, opent de collateralen en lost stagnatie op.
Ren Yang Dikke darm Reguleert de onderste warmer, klaart de 'Kamer van Jing' en reguleert het qi van de lever. San Cha San Driewarmer Tonifieert en verrijkt de nieren, bevordert het urineren.
Chen Yin Dikke darm Reguleert de onderste warmer, klaart de nieren en bevordert het urineren, reguleert het qi van de lever. Nei Bai Pericardium / Driewarmer Verdrijft wind en bevrijdt het externe, klaart hitte en lost toxines op, vermindert zwelling en stopt pijn.
Zhi Wei Dikke darm Reguleert het qi van de middelste warmer, reguleert het qi van de longen. Wei Bai Pericardium / Driewarmer Verdrijft wind en bevrijdt het externe, opent de kanalen en de collateralen.
Zhi Fei Dikke darm Klaart en reguleert het qi van de longen, verzorgt de keel. Fen Bai Dikke darm /Pericardium\ Verdrijft wind en elimineert vuur, verrijkt het yin en verheldert de ogen.
San Xian Dikke darm Verdrijft wind en bevrijdt het externe, reduceert zwelling en stopt jeuk. San Jian Longen Opent de kanalen en de collateralen. 
Huo Xing Shang Pericardium Reguleert het hart, reguleert qi, bevrijdt de borst en het diafragma. San He Hart Opent de kanalen en de collateralen, lost stagnatie op en stopt pijn.
Huo Xing Xia Pericardium Reguleert het hart, reguleert qi, bevrijdt de borst en het diafragma. San Chi Pericardium / Hart Reguleert de maag en de milt, klaart hitte en stopt pijn.
Tu Xing Yi Pericardium Reguleert de milt en de maag, harmoniseert de darmen en lost stagnatie op. San Feng Pericardium  Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
Tu Xing Er Pericardium Reguleert de maag en harmoniseert de darmen. Jin Xing Shang Longen Draineert de long en stopt hoest, reguleert en bevrijdt het qi van de longen.
Xi Ling Pericardium Opent de collateralen en lost stagnatie op, klaart hitte en stopt pijn. Jin Xin Xia Longen Draineert de long en stopt hoest, reguleert en bevrijdt het qi van de longen.
Mu Hua Yi Pericardium Reguleert de maag en de milt, lost stagnatie op en opent de zintuigen. San Hai Hart Verzorgt de nieren en bevordert het urineren, klaart hitte en elimineert vuur.
Mu Hua Er Pericardium Reguleert de maag en de milt, opent de kanalen en de collateralen. San Xing Pericardium  Klaart hitte uit de lever en de galblaas, klaart hitte en lost stagnatie op.
Kai Pi Pericardium Reguleert de milt en de maag, reguleert en draineert de middelste warmer. San Huo Pericardium  Reguleert het qi van het hart, reguleert de Bao Luo, ontspant de borst en bevrijdt het diafragma.
Huo Long Pericardium Kalmeert het hart, kalmeert Shen, reguleert het hart en ontspant de borst. San Mao Longen Reguleert de maag en de milt, klaart en draineert het qi van de longen.
Shuang Ling Pericardium Reguleert het qi van het hart en de long, reguleert de lever en verlevendigt het bloed. 33.01 Qi Men Dikke darm Beweegt qi en deblokkeert stagnatie, klaart en draineert de onderste warmer.
Ding Chuan Kalmeert qi en reguleert en kalmeert de ademhaling. 33.02 Qi Jiao Dikke darm Beweegt qi en deblokkeert stagnatie, klaart en draineert de onderste warmer.
Tu Hang Yi Reguleert het qi van de middelste warmer, harmoniseert de maag en stopt braken. 33.03 Qi Zheng Dikke darm Beweegt qi en deblokkeert stagnatie, klaart en draineert de onderste warmer.
Tu Hang Er Reguleert qi en bloed, vermindert zwelling en stopt pijn. 33.04 Huo Chuan Driewarmer TB-6 Bevrijdt qi en bloed, penetreert de collateralen en stopt pijn.
Mu Ling Klaart en reguleert de lever en de galblaas. 33.05 Huo Ling Driewarmer Bevrijdt qi en bloed, penetreert de collateralen en stopt pijn.
Zheng Tu Reguleert de middelste warmer, harmoniseert de maag en de darmen, doet rebellerend qi dalen. 33.06 Huo Shan Driewarmer Bevrijdt qi en bloed, penetreert de collateralen en stopt pijn.
Jian Pi Verdrijft pathogene factoren en bevrijdt het externe, reguleert de maag en de milt. 33.07 Huo Fu Hai Driewarmer Verdrijft wind en zuivert de longen, verzorgt het water van de nieren.
Feng Chao Reguleert de menstruele cyclus, reguleert de Dai Mai en deblokkeert de onderste warmer. 33.08 Shou Wu Jin Driewarmer / Dunne darm Versoepelt de pezen en de zenuwen, opent de collateralen, klaart het bloed en lost toxines op.
Tai Yang Yi Dunne darm Reguleert de lever en klaart de galblaas, opent de zintuigen en verlevendigt de hersenen. 33.09 Shou Qian Jin Driewarmer / Dunne darm Versoepelt de pezen en de zenuwen, opent de collateralen, klaart het bloed en lost toxines op.
Tai Yang Er Dunne darm Reguleert de lever en klaart de galblaas, opent de zintuigen en verlevendigt de hersenen. 33.10 Chang Men Dunne darm Reguleert en kalmeert de darmen.
Shui Qing Hart Reguleert qi en doet rebellerend qi dalen, verzorgt de onderste warmer. 33.11 Gan Men Dunne darm Reguleert de lever, reguleert qi.
Tong Gu Yi Dunne darm Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op, reduceert zwelling en stopt pijn. 33.12 Xin Men Dunne darm Deblokkeert de collateralen van het hart.
Tong Gu Er Hart Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op, reduceert zwelling en stopt pijn. 33.13 Ren Shi Longen of Pericardium Reguleert het hart, reguleert qi, klaart en verspreidt het qi van de longen.
Fen Shui Hart Reguleert het qi van de onderste warmer, verdrijft damp, reguleert water en reduceert zwelling. 33.14 Di Shi Longen of Pericardium Klaart en verspreidt het qi van de longen, reguleert het hart, reguleert qi.
Shui Hai Dunne darm Opent de collateralen en stopt pijn. 33.15 Tian Shi Longen of Pericardium Klaart en verspreidt het qi van de longen.
Shui Yuan Dunne darm Opent de collateralen en stopt pijn. 33.16 Qu Ling Longen Lu-5 Zuivert het qi van de longen, debokkeert de collateralen van het hart.
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Inhoud ontleend aan; Practical Atlas of Tung's Acupunture.  McCann/Ross. ISBN 978-3-87569-217-4.  Schaf dit boek aan voor meer gedetailleerde informatie!
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44.01 Fen Jin Longen Klaart en verspreidt het qi van de longen. 77.16 Xia Chun Maag Klaart en elimineert maag-vuur, doet vuur dalen en bestrijdt ontsteking.
44.02 Hou Zhui Driewarmer Reguleert en tonifieert het qi van de longen en de nieren. 77.17 Tian Huang Milt Sp-9 Klaart hitte en transformeert damp, reguleert de onderste warmer.
44.03 Shou Ying Driewarmer Reguleert en tonifieert het qi van de longen en de nieren. 77.18 Shen Guan Milt Reguleert qi en opent de kanalen, verzorgt de nieren en tonifieert de milt.
44.04 Fu Ding Driewarmer Kalmeert de lever en verdrijft wind. 77.19 Di Huang Milt Reguleert de lever en lost stagnatie op, tonifieert de nieren, tonifieert qi. 
44.05 Hou Zhi Driewarmer Kalmeert de lever en verdrijft wind. 77.20 Si Zhi Milt Harmoniseert het bloed en reguleert qi, opent de kanalen en de collateralen.
44.06 Jian Zhong Dikke darm N-Ue-14 Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op, opent de kanalen en de collateralen. 77.21 Ren Huang Milt Sp-6 Harmoniseert het bloed en ontspant de pezen, tonifieert de nieren en verzorgt Jing.
44.07 Bei Mian Dikke darm L.I.-15 Reguleert de lever en kalmeert de galblaas, harmoniseert qi en bloed. 77.22 Ce San Li Maag / Galblaas Verlevendigt het bloed, lost stagnatiie op, bestrijdt ontsteking en stopt pijn.
44.08 Ren Zhong Longen / Dikke darm L.I.-13 Opent de kanalen en de collateralen, reguleert de maag en de milt, verspreidt het qi van de longen, bevrijd 77.23 Ce Xian San Li Maag / Galblaas Verlevendigt het bloed, lost stagnatiie op, bestrijdt ontsteking en stopt pijn.
44.09 Di Zhong Longen / Dikke darm Lu-3 77.24 Zu Qian Jin Maag / Galblaas Elimineert vuur uit de longen, bevrijdt de keel.

77.25 Zu Wu Jin Maag / Galblaas Elimineert vuur uit de longen, bevrijdt de keel.
44.10 Tian Zhong Longen of Dikke darm Klaart hitte en lost damp op, bevrijdt de onderste warmer. 77.26 Qi Hu Blaas /Galblaas Kalmeert de zenuwen en opent de collateralen, transformeert damp en stopt pijn.
44.11 Yun Bai Longen / Dikke darm Reguleert de menstruele cyclus, reguleert de Dai Mai en deblokkeert de onderste warmer. 77.27 Wai San Guan Galblaas Lost stagnatie op, lost accumulatie op, verspreidt qi en bloed.
44.12 Li Bai Longen / Dikke darm Ontspant de pezen en de zenuwen, opent de collateralen. 77.28 Guan Ming Nieren Kid-7 / Kid-8 Reguleert de lever en verheldert de ogen. 
44.13 Zhi Tong Dunne darm Reguleert de lever, reguleert qi, penetreert de collateralen en verlevendigt het bloed. Shuang Long Yi Reduceert zwelling en stopt pijn, opent de kanalen en de collateralen.
44.14 Luo Tong Dunne darm Reguleert de lever, reguleert qi, penetreert de collateralen en verlevendigt het bloed. Shuang Long Er Reduceert zwelling en stopt pijn, opent de kanalen en de collateralen.
44.15 Xia Qu Dunne darm Versoepelt de pezen en de zenuwen, opent de collateralen. 88.01 Tong Guan Maag  Klaart hitte en kalmeert Shen, ontspant de borst, harmoniseert de maag.
44.16 Shang Qu Dikke darm / Driewarmer Versoepelt de pezen en de zenuwen, opent de collateralen. 88.02 Tong Shan Maag  Verlevendigt het bloed, reguleert qi, kalmeert het hart en kalmeert Shen.
44.17 Shui Yu Dunne darm Bevrijdt de kanalen en transformeert stagnatie, reguleert de nieren en verdrijft water. 88.03 Tong Tian Maag  Reguleert de collateralen van het hart, verwarmt de kanalen en verdrijft koude.

Pian Jian Driewarmer / Dikke darm Opent de kanalen en stopt pijn. 88.04 Jie Mei Yi Milt /Maag Reguleert de kanalen, reguleert qi, kalmeert de lever en lost stagnatie op.
Hou Jian Driewarmer / Dikke darm Bevrijdt het externe, bevrijdt de keel. 88.05 Jie Mei Er Milt /Maag Reguleert de kanalen, reguleert qi, kalmeert de lever en lost stagnatie op.
Fu Ge San Dikke darm Verdrijft wind en bevrijdt het externe, opent de kanalen en de collateralen. 88.06 Jie Mei San Milt /Maag Kalmeert de lever, tonifieert de ilt, harmoniseert het centrum en lost stagnatie op.
Ding Ke Dikke darm Reguleert qi en doet het qi van de longen dalen, stopt hoest. 88.07 Gan Mao Yi Milt Klaart hitte en doet rebellerend qi dalen, verspreidt het qi van de longen en verdrijft wind.
Gu Ci Yi Opent de kanalen en de collateralen, ontspant de pezen en de zenuwen, verzorgt de beenderen. 88.08 Gan Mao Er Milt Klaart hitte en doet rebellerend qi dalen, verspreidt het qi van de longen en verdrijft wind.
Gu Ci Er Opent de kanalen en de collateralen, ontspant de pezen en de zenuwen, verzorgt de beenderen. 88.09 Tong Shen Milt Bevrijdt de onderste warmer, reguleert de menstruele cyclus en stopt leucorrhea.
Gu Si San Opent de kanalen en de collateralen, ontspant de pezen en de zenuwen, verzorgt de beenderen. 88.10 Tong Wei Milt Sp-10 Versterkt de milt en harmoniseert de maag, verrijkt het yin en kalmeert het yang.
Fei Qi Yi Reguleert qi, verzorgt de longen, genereert vloeistoffen. 88.11 Tong Bei Milt Verankert de nieren en beschermt Jing, verwarmt de kanalen en verdrijft koude.
Fei Qi Er Reguleert qi, verzorgt de longen, genereert vloeistoffen. 88.12 Ming Huang Lever Kalmeert het hart, kalmeert Shen, reguleert de lever en bevrijdt de galblaas, voedt het bloed.

55.01 Huo Bai Maag Du Yin Kalmeert de lever en reguleert qi. 88.13 Tian Huang Lever Reguleert de lever, klaart het hart, verzorgt de nieren, tonifieert deficiëntie.
55.02 Hua Gu Yi Lever Kalmeert de lever, lost stagnatie op, klaart de lever en verheldert de ogen. 88.14 Qi Huang Lever Reguleert de lever, verzorgt de galblaas, verdrijft wind, opent de collateralen.
55.03 Hua Gu Er Maag Reguleert en harmoniseert de maag en de milt, klaart hitte en lost stagnatie op. 88.15 Huo Zhi Lever Reguleert de lever en bevrijdt de galblaas, doet rebellerend qi dalen.
55.04 Hua Gu San Maag /Galblaas Opent de kanalen en de collateralen, beweegt qi en stopt pijn. 88.16 Huo Quan Lever Reguleert de lever en bevrijdt de galblaas, doet rebellerend qi dalen.
55.05 Hua Gu Si Galblaas Opent de kanalen en de collateralen, bevrijdt de onderste warmer. 88.17 Si Ma Zhong Maag  Bevrijdt en reguleert de waterpassages, verdrijft wind en bevrijdt het externe.
55.06 Shang Liu Nieren Klaart hitte en opent de zintuigen, versterkt de hersenen en kalmeert Shen. 88.18 Si Ma Shang Maag  Bevrijdt en reguleert de waterpassages, verdrijft wind en bevrijdt het externe.
66.01 Hai Bao Milt Lost stagnatie op en opent de collateralen. 88.19 Si Ma Xia Maag  Bevrijdt en reguleert de waterpassages, verdrijft wind en bevrijdt het externe.
66.02 Mu Fu Maag Reguleert de kanalen en reguleert de Dai Mai, reguleert en harmoniseert de Ren Mai en de Chong Mai. 88.20 Xia Quan Galblaas Verlevendigt het bloed en opent de collateralen, reguleert qi, lost stagnatie op, bevrijdt de gewrichten.
66.03 Huo Ying Lever Liv-2 Verzorgt en bevrijdt de waterwegen, versterkt het hart, vermindert palpitaties. 88.21 Zhong Quan Galblaas Verlevendigt het bloed en opent de collateralen, reguleert qi, lost stagnatie op, bevrijdt de gewrichten.
66.04 Huo Zhu Lever Liv-3 Bevrijdt en verzorgt de onderste warmer, kalmeert de lever en reguleert qi. 88.22 Shang Quan Galblaas Verlevendigt het bloed en opent de collateralen, reguleert qi, lost stagnatie op, bevrijdt de gewrichten.
66.05 Men Jin Maag St-43 Reguleert de maag en de milt, transformeert stagnatie en stopt pijn. 88.23 Jin Qian Xia Maag  Voedt de lever, reguleert qi en verlevendigt het bloed.
66.06 Mu Liu Maag /Galblaas Harmoniseert de maag en de milt, reguleert de lever en klaart de galblaas. 88.24 Jin Qian Shang Maag  Voedt de lever, reguleert qi en verlevendigt het bloed.
66.07 Mu Dou Maag /Galblaas Versterkt de milt en transformeert damp, reguleert de lever en harmoniseert de maag. 88.25 Zhong Jiu Li Galblaas Gb-31 Tonifieert qi en bloed, bevrijdt de gewrichten, kalmeert de zenuwen, transformeert stagnatie. 
66.08 Liu Wan Galblaas Gb-43 88.26 Shang Jiu Li Galblaas /Maag Tonifieert qi en bloed, bevrijdt de gewrichten, kalmeert de zenuwen, transformeert stagnatie. 

88.27 Xia Jiu Li Galblaas /Blaas Tonifieert qi en bloed, bevrijdt de gewrichten, kalmeert de zenuwen, transformeert stagnatie. 
66.09 Shen Qu Galblaas Gb-41 Opent de kanalen en de collateralen, beweegt qi en stopt pijn. 88.28 Jie Maag  St-34 Kalmeert het hart, kalmeert Shen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op.
66.10 Huo Lian Milt Sp-3 Klaart en elimineert hart-vuur, opent de zintuigen en verheldert de hersenen. 88.29 Nei Tong Guan Maag  Opent de kanalen en de collateralen, verzorgt qi en reguleert het bloed.
66.11 Huo Ju Milt Sp-4 Klaart en elimineert hart-vuur, opent de zintuigen en verheldert de hersenen. 88.30 Nei Tong Shan Maag  Opent de kanalen en de collateralen, verzorgt qi en reguleert het bloed.
66.12 Huo San Nieren Kid-2 Klaart en elimineert hart-vuur, opent de zintuigen en verheldert de hersenen. 88.31 Nei Tong Tian Maag  Opent de kanalen en de collateralen, verzorgt qi en reguleert het bloed.
66.13 Shui Jing Nieren Kid-6 Bevrijdt en reguleert de Ren Mai en de Chong Mai. 88.32 Shi Yin Milt Klaart hitte en bevrijdt de keel, beweegt qi en lost stagnatie op.
66.14 Shui Xiang Nieren Kid-3 Verzorgt het water en reduceert zwelling, bevrijdt en reguleert de Ren Mai en de Chong Mai. Pi Yi Milt Tonifieert de milt, transformeert damp, reguleert de lever en harmoniseert de maag.
66.15 Shui Xian Nieren Verzorgt het water en reduceert zwelling, bevrijdt en reguleert de Ren Mai en de Chong Mai. Pi Er Milt Tonifieert de milt, transformeert damp, reguleert de lever en harmoniseert de maag.
77.01 Zheng Jin Blaas Klaart hitte en verheldert de hersenen, bevrijdt qi en stopt pijn. Pi San Milt Tonifieert de milt, transformeert damp, reguleert de lever en harmoniseert de maag.
77.02 Zheng Zong Blaas Klaart hitte en verheldert de hersenen, bevrijdt qi en stopt pijn. Qi Li Galblaas Gb-32 Opent de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op. 
77.03 Zheng Shi Blaas Klaart de kanalen en de collateralen, beweegt qi en verlevendigt het bloed. Huo Fu  Blaas  Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.04 Bo Qiu Blaas Versoepelt de pezen en de zenuwen, opent de collateralen. Huo Liang Blaas  Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.05 Yi Zhong Galblaas / Maag Gb-39 Lost accumulaties op, lost stagnatie op, breekt qi en beweegt het bloed. Huo Chang Blaas  Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.06 Er Zhong Galblaas / Maag Lost accumulaties op, lost stagnatie op, breekt qi en beweegt het bloed. Jin Fu Blaas /Galblaas Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.07 San Zhong Galblaas / Maag Lost accumulaties op, lost stagnatie op, breekt qi en beweegt het bloed. Jin Liang Blaas /Galblaas Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.08 Si Hua Shang Maag St-36 Reguleert het hart en klaart de longen, reguleert de maag en de milt. Jin Chang Blaas /Galblaas Beweegt qi, verlevendigt het bloed, opent de kanalen en lost stagnatie op.
77.09 Si Hua Zhong Maag Reguleert het hart en klaart de longen, reguleert de maag en de milt. Mu Fu Blaas /Nieren Klaart hitte, lost damp op, reguleert de kanalen, verlevendigt het bloed, bevrijdt de waterpassages.
77.10 Si Hua Fu Maag Reguleert het hart en klaart de longen, reguleert de maag en de milt. Mu Liang Blaas /Nieren Klaart hitte, lost damp op, reguleert de kanalen, verlevendigt het bloed, bevrijdt de waterpassages.
77.11 Si Hua Xia Maag Reguleert de milt en harmoniseert de maag. Mu Chang Blaas /Nieren Klaart hitte, lost damp op, reguleert de kanalen, verlevendigt het bloed, bevrijdt de waterpassages.
77.12 Fu Chang Maag Reguleert de darmen en de maag, klaart hitte en lost damp op. 99.01 Er Huan Oorpunt “Oog” Doet rebellerend qi dalen, stopt braken, verheldert de hersenen en opent de zintuigen.
77.13 Si Hua Li Milt Reguleert het hart en de longen, reguleert de milt en de maag. 99.02 Mu Er “ Kalmeert de lever, lost stagnatie op, klaart hitte en lost damp op.
77.14 Si Hua Wai Maag St-40 Verlevendigt het bloed en verdrijft wind, bestrijdt ontsteking en kalmeert pijn. 99.03 Huo Er Oorpunt “Knie” Reguleert qi en opent de borst, bevrijdt de collateralen van het hart.
77.15 Shang Chun Maag St-35 Klaart en elimineert maag-vuur, doet vuur dalen en bestrijdt ontsteking. 99.04 Tu Er Oorpunt “Milt” Tonifieert de milt en lost damp op.



Nr. Chinese naam Verbonden kanalen Overlappende punten Karakteristieken Nr. Chinese naam Verbonden kanalen Overlappende punten Karakteristieken
99.05 Jin Er Opent de kanalen en de collateralen, reguleert het qi van de longen. 1010.15 Fu Kuai Dikke darm L.I.-20 Elimineert vuur en verdrijft wind, klaart en bevrijdt de onderste warmer.
99.06 Shui Er Oorpunt “Nephritis” Versterkt de nieren en verzorgt Jing, bevrijdt de waterpassages. 1010.16 Liu Kuai Dikke darm Reguleert qi en lost stagnatie op, bevrijdt en reguleert de waterpassages.
99.07 Er Bei M-NH-12 Verdrijft wind en opent het externe, klaart hitte uit de long. 1010.17 Qi Kuai Maag  St-4 Reguleert qi en lost stagnatie op, bevrijdt en reguleert de waterpassages.
99.08 Er San M-NH-10 Verdrijft wind en bevrijdt het externe. 1010.18 Mu Zhi Maag  St-7 Verdrijft wind en opent de collateralen, reguleert qi en stopt pijn.
1010.01 Zheng Hui Du Mai Klaart het hart en opent de zintuigen, opent de kanalen en de collateralen. 1010.19 Shui Tong Maag / Ren Mai St-4 Reguleert en harmoniseert de maag en de milt, ankert de nieren en ankert de wortel.
1010.02 Zhou Yuan Blaas Verdrijft wind en bevrijdt de zintuigen, opent de kanalen en de collateralen. 1010.20 Shui Jin Maag / Ren Mai Versterkt de milt en de nieren, verwarmt de kanalen en opent de collateralen.
1010.03 Zhou Kun Blaas Opent de zintuigen en verlevendigt de hersenen, reguleert de kanalen en de collateralen. 1010.21 Yu Huo Maag / Dikke darm St-2 / St-3 Verlevendigt het bloed en lost stagnatie op, reguleert qi en lost stagnatie op.
1010.04 Zhou Lun Blaas Opent de collateralen en verzorgt de hersenen. 1010.22 Bi Yi Maag / Dikke darm Opent de kanalen en lost stagnatie op, reguleert de kanalen, bevrijdt de gewrichten en verzorgt qi.
1010.05 Qian Hui Du Mai DM-21 Verlevendigt de hersenen en opent de zintuigen, bevrijdt de kanalen en verlevendigt het bloed. 1010.23 Zhou Huo Galblaas Gb-8 Opent de kanalen en lost stagnatie op.
1010.06 Hou Hui Du Mai DM-19 Opent de kanalen en de collateralen, verlevendigt het bloed en lost stagnatie op. 1010.24 Zhou Jin Galblaas Opent de kanalen en bevrijdt de gewrichten, verdrijft wind en lost stagnatie op.
1010.07 Zhong Shu Du Mai DM-16 Reguleert qi en opent de borst, bevrijdt de gewrichten en opent de zintuigen. 1010.25 Zhou Shui Du Mai Opent de kanalen en de collateralen. 
1010.08 Zhen Jing Du Mai M-HN-3 Klaart het hart en behandelt tetanus. Ma Ji Dunne darm / Maag Reguleert qi en lost stagnatie op, bevrijdt en reguleert de waterpassages.
1010.09 Shang Li Blaas Bl-2 Opent de kanalen en verdrijft wind, kalmeert de zenuwen en opent de collateralen. Shi Shui Dunne darm / Maag Reguleert qi en lost stagnatie op, bevrijdt en reguleert de waterpassages.
1010.10 Si Fu Er Dunne darm M-NH-6 Bevrijdt de kanalen en verdrijft wind, behandelt tetanus en stopt pijn. DT.01 Fen Zhi Shang Dunne darm Klaart hitte en lost toxines op.
1010.11 Si Fu Yi Driewarmer Dw-23 Verzorgt de kanalen en reguleert de collateralen. DT.02 Fen Zhi Xia Dunne darm S.I.-9 Klaart hitte en lost toxines op.
1010.12 Zheng Ben Du Mai DM-25 Reguleert qi en verspreidt het qi van de longen, opent de zintuigen en verzorgt de hersenen. DT-13 Shui Zhong Blaas  Bl-22 Verzorgt de nieren, ankeren de wortel, bevrijden de nier en het lumbale deel van de rug, stopt pijn.
1010.13 Ma Jin Shui Dunne darm Bevrijdt en reguleert de waterpassages, verdrijft wind en opent de collateralen. DT.14 Shui Fu Blaas  Bl-23 Verzorgt de nieren, ankeren de wortel, bevrijden de nier en het lumbale deel van de rug, stopt pijn.
1010.14 Ma Kuai Shui Dunne darm Bevrijdt de onderste warmer, reguleert en opent de kanalen en de collateralen.





Aambeien Shao Bai Qi Men Qi Jiao 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia 1010.02 / Zhou Yuan
Qi Zheng 77.04 / Bo Qui Huo Fu 1010.03 / Zhou Kun 1010.04 / Zhou Lun 1010.12 / Zheng Ben
Huo Liang Huo Chang Jin Fu 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin LU-7 / Lie Que
Jin Liang Jin Chang Mu Fu LU-6 / Kong Zui
Mu Liang Mu Chang Astma (als gevolg van milt patronen) Ding Chuan

Abdomen (Distentie) Ce Jian 44.07 / Bei Mian 66.09 / Shui Qu Astma (status astmaticus) 1010.12 / Zheng Ben
88.26 / Shang Jiu Li 1010.10 / Si Fu Er 1010.11 / Si Fu Yi Aversie voor koude Zhi Wei
St-26 / Wai Ling St-43 / Xian Gu 66.13 / Shui Jing Baarmoeder (Leimyomas) 66.03 / Huo Ying
1010.15 / Fu Kuai Baarmoeder (Myoom) 11.06 / Huan Chao 11.24 / Fu Ke

Abdomen (Lage distentie) 22.08 / Wan Shun Yi REN-3 / Zhong Ji REN-4 / Guan Yuan Baarmoeder (Ontsteking) 11.24 / Fu Ke Feng Chao Zhi San Huang
REN-6 / Qi Hai REN-7 / Yin Jiao San Hai 66.02 / Mu Fu 66.03 / Huo Ying

Abdomen (Kramp) 33.10 / Chang Men 66.04 / Huo Zhu 66.13 / Shui Jing 88.04 / Jie Mei Yi
Abdomen (Opgeblazen gevoel) 33.01 / Qi Men 33.02 / Qi Jiao 33.03 / Qi Zheng 88.05 / Jie Mei Er 88.06 / Jie Mei San
Abdomen (Pijn) 11.08 / Zhi Wu Jin Tu Hang Yi Tu Hang Er Baarmoeder (Tumoren) San Hai 66.03 / Huo Ying 66.04 / Huo Zhu

Shui Yuan 55.05 / Hua Gu Si 88.06 / Jie Mei San 66.13 / Shui Jing 77.19 / Di Huang 88.04 / Jie Mei Yi
L.I. 4 / He Gu 88.05 / Jie Mei Er 88.06 / Jie Mei San SP-2 / Da Du
Zhi San Huang 33.08 / Shou Wu Jin 33.09 / Shou Qian Jin SP-3 / Tai Bai SP-12 / Chong Men SP-13 / Fu She
66.05 / Men Jin 88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er Baarmoeder (verdraaid, gekeerd) Feng Chao
1010.15 / Fu Kuai 1010.17 / Qi Kuai Ma Ji Bacteriële aandoening 44.05 / Hou Zhi

Abdomen (Lage pijn) San He 88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er Been (Pijn) Huo Xing Shang Huo Xing Xia Shui Qing
88.06 / Jie Mei San Ba Guan 3 & 4 San Cha San San He

Abdominale massa / zwelling Nei Bai Wai Bai 33.07 / Huo Fu Hai 33.08 / Shou Wu Jin 33.09 / Shou Qian Jin
Abcessen 11.26 / Zhi Wu 77.27 / Wai San Guan 44.08 / Ren Zhong 44.10 / Tian Zong 44.12 / Li Bai
Acne 11.07 / Zhi Si Ma Jian Pi 99.07 / Er Bei 44.16 / Shang Qu 44.17 / Shui Yu 88.25 / Zhong Jiu Li
Acromion (Pijn) 88.10 / Tong Wei 88.26 / Shang Jiu Li 88.27 / Xia Jiu Li Mu Fu
Activeren van hart en bloed 11.10 / Mu Huo Mu Liang Mu Chang
Adem (Kortademing) Shuang Chuan Tu Hang Yi Zheng Tu Been (Pijn van de beenderen) Zheng Shui

Jian Pi San Mao Fei Qi Yi Been (Pijn aan mediale zijde) 33.10 / Chang Men 33.11 / Gan Men 33.12 / Xin Men
Fei Qi Er 1010.02 / Zhou Yuan 1010.03 / Zhou Kun Been (Pijn na verwonding aan de laterale zijde) Zheng Shui
1010.04 / Zhou Lun Been (Spierkrampen) Mu Hua Yi Mu Hua Er 77.04 / Bo Qiu

Adem (Riekend) DT.01 / Fen Zhi Shang DT.02 / Fen Zhi Xia Been (Spierpijn) 44.17 / Shui Yu
Alcohol Vergiftiging / Kater 99.01 / Er Huan 1010.12 / Zheng Ben Been (Spierpijn aan de mediale zijde) San Xing
Allergie 99.05 / Jin Er Been (Rusteloos) 1010.08 / Zhen Jing
Amenorroe 66.02 / Mu Fu Been (Verlamming, zwakte, doofheid) 1010.25 / Zhou Shui
Anale prolaps 33.01 / Qi Men 33.02 / Qi Jiao 33.03 / Qi Zheng Been (Zwakte) Ba Guan 3 & 4 1010.08 / Zhen Jing
Anemie 33.07 / Huo Fu Hai Been (Zwakte, vallen tot gevolg hebbende) 1010.18 / Mu Zhi
Anus (Aandoeningen aan) 33.10 / Chang Men Been, kuit en voeten. Pijn of doofheid als gevolg 33.08 / Shou Wu Jin 33.09 / Shou Qian Jin
Afasie 1010.01 / Zheng Hui 1010.07 / Zong Shu                                problemen van de wervels
Afasie als gevolg van beroerte 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan 88.31 / Nei Tong Tian Beenderen (Pijn) 66.09 / Shui Qu LU-7 / Lie Qie LU-10 / Yu Ji

1010.01 / Zheng Hui Beenderen (Tuberculose) 1010.06 / Hou Hui
Afonie 88.32 / Shi Yin Beenderen (Vergroot / gezwollen) 11.22 / Fu Yuan 11.27 / Wu Hu 22.06 / Zhong Bai
Amandelontsteking 11.27 / Wu Hu Ce Jian San Chi 22.07 / Xia Bai Mu Guan Gu Guan

San Mao 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 66.04 / Huo Zhu 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu
77.07 / San Zhong 77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin 88.12 / Ming Huang 88.14 / Qi Huang
77.27 / Wai San Guan 88.32 / Shi Yin 99.07 / Er Bei Beroerte Ba Guan 1 & 2 Ba Guan 3 & 4 Ba Guan 5 & 6
99.08 / Er San Ba Guan 7 & 8 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan

Appendicitis 88.32 / Shi Yin 88.31 / Nei Tong Tian
Arm (Niet kunnen opheffen) Ba Guan 3 & 4 Beroerte (Gevolgen van,) 1010.01 / Zheng Hui 1010.05 / Qian Hui
Arm (Pijn 33.05 / Huo Ling 33.14 / Di Shi 44.06 / Jian Zhong Bevalling (Bevorderend) 55.01 / Huo Bao

44.08 / Ren Zhong 44.16 / Shang Qu 44.17 / Shui Yu
55.03 / Hua Gu Er 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong Bevalling (Moeizaam, langdurig) 22.05 / Ling Gu 55.01 / Huo Bao
77.07 / San Zhong 77.14 / Si Hua Wai 77.17 / Tian Huang Bewustzijn (Verlies) 44.09 / Di Zong
77.20 / Si Zhi 77.27 / Wai San Guan 88.26 / Shang Jiu Li Bijwerking door acupunctuur 22.10 / Shou Ji HT-8 / Tong Li
GB-31 Feng Shi GB-32 Zhong Du (Flauwte, duizeligheid, gevoelloos)

Arm (Tremor) 1010.02 / Zhou Yuan Blaas (Stenen) 1010.14 / Ma Kuai Shui
Arteriosclerosis 44.09 / Di Zhong 44.13 / Zhi Tong 44.14 / Luo Tong Bloeddruk (Hoog) Tai Yang Yi Tai Yang Er 22.06 / Zhong Bai

77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu 22.07 / Xia Bai 44.02 / Hou Zhui 44.03 / Shou Ying
Arthritis (Reumatisch) 11.16 / Huo Xi 11.22 / Fu Yuan 11.27 / Wu Hu 44.04 / Fu Ding 44.05 / Hou Zhi 44.13 / Zhi Tong

77.17 / Tian Huang 44.14 / Luo Tong 44.15 / Xia Qu 44.16 / Shang Qu
Asthenie (Lichaamszwakte) 44.17 / Shui Yu 55.06 / Shang Liu 1010.17 / Qi Kuai 66.11 / Huo Ju 77.14 / Si Hua Wai 77.17 / Tian Huang
Astma 22.01 / Chong Zi 22.11 / Tu Shui 33.07 / Huo Fu Hai BL-11 / Da Shu BL-12 / Feng Men BL-13 / Fei Shu

33.13 / Ren Shi 33.14 / Di Shi 33.15 / Tian Shi BL-14 / Jue Yin Shu BL-15 / Xin Shu BL-41 / Fu Fen
33.16 / Qu Ling 44.08 / Ren Zong 77.08 / Si Hua Shang BL-42 / Po Hu BL-43 / Gao Huang Shu BL-44 / Shen Tang
77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu 88.17 / Si Ma Zhong Bloeden (Aandoening) 55.05 / Hua Gu Shi



Bloeden (Verwonding) 66.08 / Liu Wan Dermatitis 11.07 / Zhi Si Ma San Xian
Bof 77.27 / Wai San Guan Dermatitis aan de handen Zheng Tu
Borst (Druk op de) Ce Jian Huo Long 33.05 / Huo Ling Deviatie van oog en mond 88.20 / Xia Quan 88.21 / Zhong Quan 88.22 / Shang Quan

Huo Fu Huo Liang Huo Chang 1010.01 / Zheng Hui ST-4 / Di Cang ST-6 / Jia Che
Borst (Trauma) 22.05 / Ling Gu Diabetes 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
Borst (Volte) Ce Jian Kai Pi DT-14 / Shui Fu SP-6 / San Yin Jiao SP-9 / Yin Ling Quan
Borstaandoening (Fibrocystic) 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong Diabetes Militus 44.10 / Tian Zong 77.17 / Tian Huang 77.19 / Di Huang

77.27 / Wai San Guan 77.20 / Si Zhi 99.04 / Tu Er DT-01 / Fen Zhi Shang
Borstontsteking (Mastitis) 11.14 / Zhi San Zhong 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong DT-02 / Fen Zhi Xia

77.07 / San Zhong Shuang Long Yi Shuang Long Er Diabetische neuropathie, perifeer 77.28 / Guang Ming
DT-02 / Fen Zhi Xia Diarree 66.05 / Men Jin Mu Fu Mu Liang

Borsttumor 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong Mu Chang 99.08 / Er San
Shuang Long Yi Shuang Long Er Diarree als gevolg van hepatitis 33.10 / Chang Men

Bot sporen op de borstwervels Huo Fu Huo Liang Huo Chang Digestieve problemen 33.16 / Qu Ling
Bot sporen op de halswervels Shui Yuan Huo Fu Huo Liang Doofheid Fen Shui Ba Guan 5 & 6 Ba Guan 7 & 8

Huo Chang Doorliggen 11.26 / Zhi Wu
Bot sporen op de lendewervels Shao Bai Dorst 11.15 / Zhi Shen 88.09 / Tong Shen DT-13 / Shui Zhong
Bot sporen op de wervels Tong Gu Yi Tong Gu Er San He DT-14 / Shui Fu
Bovenbuik (Uitzetting en volheid) 22.05 / Ling Gu Duizeligheid 11.05 / Zhong Jian Xia Jian Huo Xing Shang
Braken Kai Pi Tu Hang Yi Zheng Tu Huo Xing Xia Kai Pi Tu Hang Yi

44.07 / Bei Mian 77.08 / Si Hua Shang 77.13 / Si Hua Li Tu Hang Er Tai Yang Yi Tai Yang Er
99.01 / Er Huan 1010.07 / Zong Shu DU-15 / Ya Men Shui Yao Qi Hua 22.04 / Da Bai
DU-16 / Feng Fu 22.05 / Ling Gu 22.06 / Zhong Bai 22. 07 / Xia Bai

Bronchiale piepende ademhaling Ding Chuan San Huo 33.07 / Huo Fu Hai 33.10 / Chang Men
Bronchitis 11.02 / Xiao Jian Shuang Chuan Zhi Fei 44.04 / Fu Ding 44.05 / Hou Zhi 44.13 / Zhi Tong

Jin Xing Shang Jin Xing Xia San Mao 44.14 / Luo Tong 66.03 / Huo Ying 66.08 / Liu Wan
SP-18 / Tian Xi SP-19 / Xiong Xiang SP-20 / Zhou Rong 66.10 / Huo Lian 66.12 / Huo San 77.08 / Si Hua Shang

Carpaal Tunnel Syndroom 33.04 / Huo Chuan 44.17 / Shui Yu 77.17 / Tian Huang 77.18 / Shen Guan 77.21 / Ren Huang
Cerebrale contusie / hersenschudding Huo Fu Huo Liang Huo Chang 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian
Cerebrale ischemia Ba Guan 1 & 2 Ba Guan 5 & 6 Ba Guan 7 & 8 Duizeligheid (Vervolg) 88.15 / Huo Zhi 88.16 / Huo Quan 88.25 / Zhong Jiu Li

88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian 1010.05 / Qian Hui 1010.06 / Hou Hui 1010.09 / Shang Li
Cerebrale zwelling (oedeem) 55.06 / Shang Liu 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin DT-14 / Shui Fu
Cervicale Spondylose 88.25 / Zhong Jiu Li L.I. 14 / Bi Nao SP-6 / San Yin Jiao SP-9 / Yin Ling Quan
Chololade cysten 66.13 / Shui Jing S.I.-2 / Qian Gu S.I.-3 Hou Xi SJ-13 / Nao Hui
Cholera Morbus 1010.07 / Zong Shu ST-12 / Que Pen ST-13 / Qi Hu Duizeligheid (Vitiligo) Tai Yang Yi Tai Yang Er 77.18 / Shen Guan

ST-14 / Ku Fang ST-15 / Wu Yi 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian
Chorea 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang 88.14 / Qi Huang 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin 1010.22 / Bi Yi
Choreatische bewegingen 1010.08 / Zhen Jing Dunne darm Qi 11.01 / Da Jian 11.02 / Xiao Jian 11.03 / Fu Jian
Cold damage (Shang Han Lun) SP-4 / Gong Sun 11.04 / Wai Jian
Colitis 33.10 / Chang Men Duodenale ontsteking Zheng Tu
Conjuctivitis Shui Yao Zhu Yuan 22.03 / Shang Bai Duodenale zweren Huo Xing Shang Huo Xing Xia San Mao

Fen Bai 55.02 / Hua Gu Yi 66.01 / Hai Bao Dysenterie 66.05 / Men Jin
66.12 / Huo San 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang Dysmenorroe 11.06 / Huan Chao 11.24 / Fu Ke 66.02 / Mu Fu
88.19 / Si Ma Xia 99.07 / Er Bei Eczeem (acuut) 11.17 / Mu San Xian

Constipatie 33.01 / Qi Men 33.02 / Qi Jiao 33.03 / Qi Zheng Eerste Hulp punt Shuang Ling
33.04 / Huo Chuan Mu Fu Mu Liang Eetlust (Slecht of verlies van) Kai Pi 22.05 / Ling Gu
Mu Chang DT.13 / Shui Zhong SJ-6 / Zhi Gou Eileider (Geblokkeerd) Feng Chao

COPD 22.01 / Chong Zi Eileider (Obstructie) 66.02 / Mu Fu
Cosmetische behandeling Jian Pi 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang Ejaculatie (Voortijdig) San Hai 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang

88.14 / Qi Huang 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
88.19 / Si Ma Xia DT-14 / Shui Fu SP-6 / San Yin Jiao

Craniale zenuwpijn Tai Yang Yi Tai Yang Er Qi Hua Elleboog (Gezwollen, bewegingsbeperkt) 44.08 / Ren Zhong
Wai Bai 55.06 / Shang Liu 66.06 / Mu Liu Elleboog (Pijn) 22.04 / Da Bai 22.05 / Ling Gu 33.16 / Qu Ling
66.07 / Mu Dou 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu
77.07 / San Zhong Huo Fu Huo Liang Elleboog (Tenniselleboog  lateraal) 77.14 / Si Hua Wai
Huo Chang Elleboog (Tenniselleboog  lateraal en mediaal) Shuang Long Yi Shuang Long Er

Craniale zwelling en pijn Qi Hua Energie (Gebrek aan) 11.21 / San Yan
Cystitis Shui Qing Zheng Shui San Hai Enkel (Pijn aan de laterale malleolus) 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai

Mu Fu Mu Liang Mu Chang Enkel (Schade en pijn / mediaal Huai Ling
1010.14 / Ma Kuai Shui of lateraal)

Cystitis bij vrouwen door lever-vuur 11.17 / Mu Enkel (Verstuiking) 33.04 / Huo Chuan
Darmen (Pijn) 22.05 / Ling Gu Enteritis 11.02 / Xiao Jian 11.08 / Zhi Wu Jin Ce Jian
Darmen (Plotselinge onrust) 77.04 / Bo Qui 77.08 / Si Hua Shang 33.10 / Chang Men 77.11 / Si Hua Xia 77.12 / Fu Chang
Darmen (Uitzetting als gevolg van lever patronen) Mu Hua Yi Mu Hua Er 77.13 / Si Hua Li 77.14 / Si Hua Wai



Enteritis (Accuut) Tu Xing Yi 44.07 / Bei Mian 77.24 / Zu Qian Jin Hart (Rechter ventriculiare insuffiëntie) Ding Chuan
77.25 / Zu Wu Jin Tu Xing Er Hart (Rheumatische aandoening) 11.19 / Xin Chang SP-12 / Chong Men SP-13 / Fu She

Epilepsie 77.18 / Shen Guan 88.23 / Jian Qian Xia 88.24 / Jian Qian Shang Hart (Rheumatische ziekte) 11.16 / Huo Xi 11.19 / Xin Chang San Huo
BL-42 / Po Hu BL-43 / Gao Huang Shu BL-44 / Shen Tang SJ-2 / Ye Men SJ-3 / Zhong Shu

Flanken (Pijn) 11.07 / Zhi Si Ma 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang Hart (Vergroot) Huo Long Shuang Ling San Huo
88.19 / Si Ma Xia Hart (Ziekte aan hartkleppen) Huo Xing Shang Huo Xing Xia

Frozen shoulder 11.16 / Huo Xi Feng Chao 22.05 / Ling Gu Hart (Zwak Qi) San Cha Er 66.03 / Huo Ying
San Cha San San Jian 33.13 / Ren Shi Hart (Zwakte) 11.15 / Zhi Shen
77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu Hartaanval Z8-8 88.30 / Nei Tong Shan 88.31 / Nei Tong Tian

Fybromialgie 1010.22 / Bi Yi Hartkloppingen Shuang Ling San Huo 33.12 / Xin Men
Galblaas (Ontsteking) Mu Ling 66.07 / Mu Dou 88.15 / Huo Zhi Hematurie (Bloed in urine) 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang SP-6 / San Yin Jiao

88.16 / Huo Quan 1010.18 / Mu Zhi Hepatitis 11.20 / Mu Yan 11.23 / Yan Huang Mu Ling
Galblaas (Galsteenkoliek) 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai Zhi San Huang San Xing 88.12 / Ming Huang
Galblaas (Onvoldoende secretie) San Hai 88.13 / Tian Huang 88.14 / Qi Huang Mu Fu
Galblaas (Stenen) 1010.18 / Mu Zhi 66.06 / Mu Liu Mu Liang Mu Chang LIV-9 / Yi Bao
Galblaas (Ziekten algemeen) San He 66.06 / Mu Liu LIV-10 / Zu Wu Li
Geelzucht 11.23 / Yan Huang Tai Yang Yi Tai Yang Er Hepatitis (Acuut) 33.11 / Gan Men

San Xing 44.08 / Ren Zong 88.15 / Huo Zhi Hepatomegalie (Vergrote lever) 11.20 / Mu Yan 99.02 / Mu Er SP-11 / Ji Men
88.16 / Huo Quan Hernia (Lumbale schijf) Fen Shui

Gehoor (Dubbel gehoor) 22.08 / Wan Shun Yi Herpes zoster 11.26 / Zhi Wu
Gehoor (Verlies) 55.02 / Hua Gu Yi 88.20 / Xia Quan 88.21 / Zhong Quan Hersenen (Ontsteking) Qi Hua

88.22 / Shang Quan Hersenen (Tumor) 55.06 / Shang Liu 1010.04 / Zhou Lun
Gewrichten (Ontwrichting) 44.15 / Xia Qu Hersenen (Verlamming) 1010.01 / Zheng Hui
Gewrichten (Pijn, algemeen) 66.09 / Shui Qu Hersenvliesontsteking (Meningitis) 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong
Gewrichten ( ?? als gevolg van rheumatische 11.22 / Fu Yuan Heup (Pijn) 22.09 / Wan Shun Er
                   arthritis) Heup (Pijn met onzekere locatie) 88.25 / Zhong Jiu Li 88.26 / Shang Jiu Li 88.27 / Xia Jiu Li
Gewrichten (Rheumatische ontsteking) Xi Ling Mu Fu Mu Liang Hielspoor Fen Shui Zhi San Huang San Hai

Mu Chang Gu Ci Yi Gu Ci Er Gu Ci San
Gewrichten (Zwelling) Mu Guan Gu Guan 77.11 / Si Hua Xia 77.12 Fu Chang 88.25 / Zhong Jiu Li
Gezicht (Gezwollen of jeuk) Jian Pi Mu Fu Mu Liang Mu Chang
Gezicht (Pafferig / gezwollen) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei Hik 11.18 / Pi Zhong
Gezicht (Pijn) 88.25 / Zhong Jiu Li Hoest 11.27 / Wu Hu Zhi Wei 22.01 / Chong Zi
Gezicht (Verlamming / Zenuwverlamming) 11.14 / Zhi San Zhong 22.05 / Ling Gu 44.05 / Hou Zhi 22.05 / Ling Gu Jin Xing Shang Jin Xing Xia

77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong 33.07 / Huo Fu Hai 33.13 / Ren Shi Hou Jian
77.14 / Si Hua Wai 77.22 / Ce San Li 77.23 / Ce Xia San Li Ding Ke
88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia Hoest (Als gevolg van long -hitte) Zhi Wei
88.20 / Xia Quan 88.21 / Zhong Quan 88.22 / Shang Quan Hoofd (Gevoel van uitzetting) 66.12 / Huo San
88.25 / Zhong Jiu Li 1010.17 / Qi Kuai 1010.22 / Bi Yi Hoofdpijn Qi Hua 22.06 / Zhong Bai 66.07 / Mu Dou
ST-3 / Ju Liao SP-6 / San Yin Jiao SP-7 / Lou Gu 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er San Cha San
SP-8 / Di Ji KID-3 / Tai Xi KID-5 / Shui Quan 33.15 / Tian Shi 44.04 / Fu Ding 44.05 / Hou Zhi

Gezicht (Tics) 88.20 / Xia Quan 88.21 / Zhong Quan 88.22 / Shang Quan 55.02 / Hua Gu Yi 55.06 / Shang Liu 66.04 / Huo Zhu
Griep 22.01 / Chong Zi 88.07 / Gan Mao Yi 88.08 / Gan Mao Er 66.06 / Mu Liu 66.12 / Huo San 77.22 / Ce San Li
Gyneacologische condities 11.24 / Fu Ke 77.23 / Ce Xia San Li 88.07 / Gan Mao Yi 88.08 / Gan Mao Er
Hand (Gevoelloos) Shui Yuan 66.11 / Huo Ju 77.21 / Ren Huang 88.23 / Jian Qian Xia 88.24 / Jian Qian Shang Mu Fu

SP-6 / San Yin Yao KID-5 / Shui Quan Mu Liang Mu Chang 1010.05 / Qian Hui
Hand (Pijn aan kootjes) 66.09 / Shui Qu 1010.06 / Hou Hui 1010.09 / Shang Li 1010.11 / Si Fu Yi
Hand (Tremor) BL-5 / Wu Chu BL-6 / Cheng Guang BL-7 / Tong Tian DT-14 / Shui Fu L.I.-4 / He Gu L.I.-11 / Qu Chi

DU-19 / Hou Ding DU-20 / Bai Hui Hoofdpijn frontaal Tu Xing Yi San Huo 66.10 / Huo Lian
Hand en Arm (Pijn en doofheid) 88.25 / Zhong Jiu Li 66.11 / Huo Ju 77.17 / Tian Huang 77.18 / Shen Guan
Hart (Aandoeningen algemeen) 11.01 / Da Jian 33.13 / Ren Shi 44.09 / Di Zong Hoofdpijn lateraal Tai Yang Yi Tai Yang Er

66.11 / Huo Ju 77.13 / Si Hua Li 88.01 / Tong Guan Hoofdpijn bij Tai Yang Tai Yang Yi Tai Yang Er
88.02 / Tong Tian 88.03 / Tong Tian ST-32 / Fu Tu Huid (Aandoeningen) 44.05 / Hou Zhi

Hart (Angina Pectoris) Huo Xing Shang Huo Xing Xia Shuang Ling Huid (Aandoening van de vingers, palmzijde) 11.07 / Zhi Si Ma 11.17 / Mu
San Huo 55.01 / Huo Bao Huid (Aandoening en in de nek regio) 44.06 / Jian Zhong

Hart (Cardiale pijn) Huo Long 22.03 / Shang Bai Fen Bai Huid (Allergie) 88.23 / Jian Qian Xia 88.24 / Jian Qian Shang
77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu Huid (Jeuk) 11.17 / Mu

Hart (Coronaire hartziekte) 11.19 / Xin Chang 44.05 / Hou Zhi 44.06 / Jian Zhong Huid (Overgevoeligheid) San Xian
77.08 / Si Hua Shang 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu Huid (Rosacea) 1010.12 / Zheng Ben
77.13 / Si Hua Li Huo Fu Huo Liang Huid (Verwonding met beursheid en zwelling) San Xian
Huo Chang Jin Fu Jin Liang Huid (Vitiligo) Shuang Ling Nei Bai Wai Bai
Jin Chang Mu Fu Mu Liang Huid (Vitiligo rond de mond en genitaliën) 77.15 / Shang Chun 77.16 / Xia Chun
Mu Chang Hypochondrium (Pijn) 11.20 / Mu Yan San Cha Yi

Hart (Kransslagaderontsteking) Shuang Ling Hysterie door galblaas -leegte 11.13 / Dan 77.18 / Shen Guan 1010.18 / Mu Zhi
Hart (Spierontsteking) 33.12 / Xin Men 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu Iatrogene syncope 88.28 / Jie



Impotentie 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang 88.09 / Tong Shen Mu Fu Mu Liang Mu Chang
88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei DT-14 / Shui Fu LIV-1 / Da Dun
SP-6 / San Yin Yao Knie (Degeneratieve arthritis) 77.13 / Si Hua Li BL-43 / Gao Huang Shu

Impotentie als gevolg van uitgeputte nieren San Hai Knie (Osteoarthritis) 33.16 / Qu Ling
Incontinentie 22.05 / Ling Gu Knie (Pijn) 11.01 / Da Jian 11.02 / Xiao Jian 11.05 / Zhong Jian
Indigestie 66.06 / Mu Liu 66.07 / Mu Dou 88.23 / Jian Qian Xia 11.09 / Xin Xi 11.10 / Mu Huo 11.13 / Dan

88.24 / Jian Qian Shang 11.16 / Huo Xi Xia Jian Ce Jian
Insecten of reptielenbeten (Vergiftiging) DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia Xi Ling Mu Huo 22.01 / Chong Zi
Intercostale neuralgie Wai Bai 77.14 / Si Hua Wai 22.02 / Chang Xian 33.16 / Qu Ling 44.06 / Jian Zhong
Ischias Zhi Fei Tong Gu Yi Tong Gu Er 88.03 / Tong Tian 88.25 / Zhong Jiu Li 99.03 / Hou Er

Fen Shui Shui Hai Shui Yao 1010.21 / Yu Huo
Shui Bai 22.03 / Shang Bai 22.04 / Da Bai Knie (Pijn aan gewrichten) San Cha Er 22.05 / Ling Gu
22.05 / Ling Gu 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai Knie (Pijn aan mediale zijde) 33.10 / Chang Men 33.11 / Gan Men 33.12 / Xin Men
22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er Nei Bai Knie (Pijn en stijfheid in de holte) 22.08 / Wan Shun Yi 55.01 / Huo Bao
Wai Bai Fen Bai San He Koorts  22.02 / Chang Xian 22.04 / Da Bai 88.07 / Gan Mao Yi
San Hai 33.05 / Huo Ling 33.06 / Huo Shan 88.08 / Gan Mao Er 99.04 / Tu Er
33.07 / Huo Fu Hai 33.08 / Shou Wu Jin 33.09 / Shou Qian Jin Koorts (Hoog) Shuang Chuan 22.04 / Da Bai 99.04 / Tu Ee
Pian Jian 44.15 / Xia Qu 44.16 / Shang Qu Zhong Kui
55.04 / Hua Gu San 55.05 / Hua Gu Si 77.03 / Zheng Shi Koorts (Hoge met rillingen) 88.07 / Gan Mao Yi 88.08 / Gan Mao Er
77.14 / Si Hua Wai 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang Koorts (Rheumatisch) 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian
88.19 / Si Ma Xia Huo Fu Huo Liang Kortademigheid 11.02 / Xiao Jian 11.05 / Zhong Jian 33.07 / Huo Fu Hai

Ischias, vervolg Huo Chang Jin Fu Jin Liang 33.14 / Di Shi 77.11 / Si Hua Xia 77.12 / Fu Chang
Jin Chang Mu Fu Mu Liang 99.03 / Hou Er 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin
Mu Chang 99.05 / Jin Er 1010.02 / Zhou Yuan Kramp (Kuitspieren) Mu Hua Yi Mu Hua Er
1010.03 / Zhou Kun 1010.04 / Zhou Lun 1010.21 / Yu Huo Kuiten (Pijn) 11.10 / Mu Huo 11.11 / Fei Xin Zhi Fei
1010.22 / Bi Yi 1010.24 / Zhou Jin LU-3 / Tian Fu Tu Hang Er Mu Huo 33.08 / Shou Wu Jin
L.I. 7 / Wen Liu L.I.-8 / Xia Lian HT-5 / Tong Li 33.09 / Shou Qian Jin 44.12 / Li Bai S.I-13 / Qu Yuan
S.I.-9 / Jian Zhen s.I.-10 / Nao Shu PC-5 / Jian Shi S.I-14 / Jian Wai Shu
PC-6 / Nei Guan PC-7 / Da Linhg GB-43 / Xia Xi Lactatie (Geen) 11.07 / Zhi Si Ma
LIV-7 / Xi Guan Laryngeale tumoren 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei

Kanker (Amandelen) BL-36 / Cheng Fu BL-54 / Zhi Bian Laryngitis 44.01 / Fen Jin 44.07 / Bei Mian 77.24 / Zu Qian Jin
Kanker (Baarmoeder) Feng Chao 77.25 / Zu Wu Jin 77.27 / Wai San Guan 99.07 / Er Bei
Kanker (Baarmoeder) San Hai ST-5 / Da Ying ST-9 / Ren Ying ST-11 / Qi She
Kanker (Beenderen) Shuang Ling Ledematen (Krachteloos) 44.14 / Luo Tong 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan
Kanker (Keel) Shuang Ling 88.31 / Nei Tong Tian
Kanker (Lever) Shuang Ling Mu Ling Ledematen (Pafferig / gezwollen) L.I.-4 / He Gu L.I.-11 / Qu Chi SP-6 / San Yin Jiao
Kanker (Longen) Huo Xing Shang Huo Xing Xia Shuang Ling LIV-6 / Zhong Du
Kanker (Maag) Tu Xing Yi Tu Xing Er San Mao Ledematen (Oedeem) 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai 22.08 / Wan Shun Yi
Kanker (Neus) San Mao 22.09 / Wan Shun Er 66.14 / Shui Xiang 66.15 / Shui Xian
Kanker (Rectum) Zheng Tu Ledematen (Pijn) 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian
Kanker (Testikels) Nei Yin Tian Yang Di Yang 77.20 / Si Zhi 99.03 / Hou Er 1010.22 / Bi Yi

Ren Yang Chen Yin Ledematen (Tremor) 33.04 / Huo Chuan 1010.01 / Zheng Hui 1010.08 / Zhen Jing
Karbonkels op de armen 33.08 / Shou Wu Jin 33.09 / Shou Qian Jin Ledematen (Verlamming van de onderste delen) 1010.25 / Zhou Shui
Keel (Abcessen) 77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin Ledematen (Zwak en doof aan de uiteinden) 1010.25 / Zhou Shui
Keel (Droog) 11.15 / Zhi Shen Ledematen (Zwakte) 66.10 / Huo Lian
Keel (Gezwollen) Ce Jian 88.32 / Shi Yin Leucorrhea 11.06 / Huan Chao Feng Chao 33.01 / Qi Men
Keel (Ontsteking) Hou Jian L.I.-17 / Tian Ding L.I.-18 / Fu Tu 33.02 / Qi Jiao 33.03 / Qi Zheng 44.10 / Tian Zong
Keel (Verstopt) 11.08 / Zhi Wu Jin 77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin 44.11 /Yun Bai 66.02 / Mu Fu

GB-36 / Wai Qui GB-37 / Guang Ming GB-38 / Yang Fu Leukemie Shuang Ling 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang
Keel (Zere,) San Cha San San Chi 88.09 / Tong Shen 88.14 / Qi Huang
Keratitis Ce Jian Shui Yao Zhu Yuan Lever (Aandoeningen) 66.04 / Huo Zhu 66.06 / Mu Liu 66.07 / Mu Dou
Kin (Pijn) 66.03 / Huo Ying 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong
Kinderen (Astma) Ce Jian 22.04 / Da Bai 99.02 / Mu Er SP-11 / Ji Men LIV-9 / Yi Bao
Kinderen (Nachthuilen) 11.13 / Dan 1010.18 / Mu Zhi LIV-10 / Zu Wu Li
Kinderen (Nachtmerries) 1010.08 / Zhen Jing 1010.18 / Mu Zhi Lever (Cirrhose) 11.20 / Mu Yan Shuang ling Mu Ling
Kinderen (Ondervoeding / slechte Shuang Ling Zhi San Huang 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang
               vertering) 88.14 / Qi Huang 99.02 / Mu Er SP-11 / Ji Men
Kinderen (Spasmen) 1010.01 / Zheng Hui LIV-9 / Yi Bao LIV-10 / Zu Wu Li
Kinderen (Vertraagde ontwikkeling) Zeng Chang Er Lever (Patronen van leegte) 88.23 / Jian Qian Xia 88.24 / Jian Qian Shang
Kinkhoest Shuang Ling Lever (Pijn) 11.20 / Mu Yan 99.02 / Mu Er
Klimmende pijn (Shan) 11.01 / Da Jian 11.02 / Xiao Jian 11.03 / Fu Jian Lever-vuur hyperactiviteit 11.17 / Mu 11.20 / Mu Yan

11.04 / Wai Jian 11.05 / Zhong Jian Xia Jian Lichaam (Verdoofd) 66.06 / Mu Liu 66.07 / Mu Dou
Ce Jian Nei Yin Tian Yang Lichaam (Verdoofd en pijnlijk) LU-7 / Lie Que LU-10 / Yu Ji
Di Yang Ren Yang Chen Yin



Lichaam (Vermoeid en pijnlijk) 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er 22.10 / Shou Jie Miskraam (Mogelijke) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
88.28 / Jie 1010.22 / BI Yi Misselijkheid Kai Pi Tu Huang Yi Zheng Tu

Lichaam (Zwellingen) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei 99.01 / Er Huan
Lichaam (Zwakte) SP-12 / Chong Men SP-13 / Fu She Misselijkheid en braken door zwangerschap 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian
Lichaamsgeur 44.10 / Tian Zong
Lies (Pijn) 33.12 / Xin Men Mond (Droog) Shen Shui Fei Qi Yi Fei Qi Er
Lies ((Pijn in de plooi) 22.04 / Da Bai 22.05 / Ling Gu 88.09 / Tong Shen 99.06 / Shui Er
Liesbreuk 11.01 / Da Jian 11.02 / Xiao Jian 11.03 / Fu Jian Mond (Droog als gevolg van diabetes) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei

11.04 / Wai Jian 11.17 / Mu 66.01 / Hai Bao Mond (Moeizaam openen) 99.07 / Er Bei
1010.15 / Fu Kuai Mond (Zweren) Shuang Ling 77.15 / Shang Chun 77.16 / Xia Chun

Lippen (Pijn) 77.15 / Shang Chun 77.16 / XiaChun Multiple Sclerose 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang
Lippen (Karbonkels) ST-35 / Du Bi Myeloma (Multiple) Huo Xing Shang Huo Xing Xia
Long emfyseem Jin Xing Shang Jin Xing Xia 66.03 / Huo Ying 66.04 / Huo Zhu
Longen (Ontsteking, pnemonia) Shuang Chuan Myopia 22.07 / Xia Bai 99.06 / Shui Er
Longen (Ziekten algemeen) Jin Xing Shang Jin Xing Xia San Mao Nek (Stijf en strak) Shui Hai 77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong
Longen (Zwakke Qi) San Cha Yi 44.07 / Bei Mian Huo Fu Huo Liang Huo Chang
Luchtpijp (Ontsteking) Fei Qi Yi Fei Qi Er Nek (Verrekking) 77.01 / Zheng Jin
Lumbale regio (Constante pijn) Zheng Shui Nek (Stijfheid) San Hai 66.11 / Huo Ju
Lumbale regio (Pijn) Mu Liang Mu Chang SP-9 / Yin Ling Quan Nek (Stijfheid) 33.04 / Huo Chuan 77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong
Lumbale regio (Scoliose van de ruggewervel) 99.05 / Jin Er Nephritis 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er 44.02 / Hou Zhi
Lumbale regio (Verstuiking, verrekking) San Cha Er 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin 44.03 / Shou Ying 44.17 / Shui Yu 66.14 / Shui Xiang
Maag (Aandoeningen) 22.11 / Tu Shui 88.10 / Tong Wei 66.15 / Shui Xian 77.17 / Tian Huang 88.09 / Tong Shen
Maag (Bloeding) 88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er 88.06 / Jie Mei San 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei Huo Fu
Maag (Excessief maagzuur) 77.17 / Tian Huang 77.18 / Shen Guan SP-9 / Yin Ling Quan Huo Liang Huo Chang 1010.13 / Ma Jin Shui
Maag (Slijmvliesontsteking / gastritis) Zhi Wei Tu Xing Yi Shuang Ling DT-13 / Shui Zhong DT-14 / Shui Fu SP-6 / San Yin Jiao

Zheng Tu 22.11 / Tu Shui 66.05 / Men Jin SP-9 / Yin Ling Quan
77.13 / Si Hua Li 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan Nephritis met oedeem Shuang Ling
88.03 / Tong Tian Netelroos San Cha San Nei Bai Wai Bai

Maag (Uitzetting) Tu Hang Yi San Chi San Xing 11.17 / Mu
Ma Ji Neusbloeden 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er 44.06 / Jian Zhong

Maag (Vergroot door lever patronen) Mu Hua Yi Mu Hua Er 55.06 / Shang Liu 77.04 / Bo Qui LU-11 / Shao Shang
Maag (Zweer) Zhi Wei Huo Xing Shang Huo Xing Xia Nieren (Leegte) 11.15 / Zhi Shen 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er

22.11 / Tu Shui San Mao San Cha San San Hai 66.14 / Shui Xiang
Maag -darm aandoeningen 66.04 / Huo Zhu 66.15 / Shui Xian 77.17 / Tian Huang 77.18 / Shen Guan
Menorragie 11.24 / Fu Ke 88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er 77.19 / Di Huang 77.28 / Guang Ming 88.09 / Tong Shen

88.06 / Jie Mei San 88.26 / Shang Jiu Li 99.06 / Shui Er 1010.19 / Shui Tong
Menstruatie (Algemeen) 22.05 / Ling Gu 1010.20 / Shui Jin DT.13 / Shui Zhong DT.14 / Shui Fu
Menstruatie (Onregelmatig) Feng Chao San Cha Yi 33.01 / Qi Men Nieren (Stenen) 44.17 / Shui Yu 1010.13 / Ma Jin Shui 1010.14 / Ma Kuai Shui

33.02 / Qi Jiao 33.03 / Qi Zheng 66.02 / Mu Fu Nieren (Ziekten, algemeen) 77.17 / Tian Huang 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang
77.19 / Di Huang 88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er Neuralgia (Algemeen) 66.09 / Shui Qu 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong
88.06 / Jie Mei San DT.13 / Shui Zhong L.I.-4 / He Gu 77.07 / San Zhong
ST-25 / Tian Shu REN-3 / Zhong JI REN-13 / Shang Wan Neuralgia (In mond en tanden) Wai Bai

Menstruatie (Pijnlijk) Zhi San Huang Neuralgia (Intercostaal) Wai Bai
Mentaal (Afnemend functioneren) 1010.12 / Zheng Ben Neurasthenia 66.04 / Huo Zhu
Mentaal (Emotionele aandoeningen) 1010.08 / Zhen Jing Neurose 99.04 / Tu Er
Migraine 11.14 / Zhi San Zhong Zheng Tu Tang Yang Yi Neus (Verstopt) 55.06 / Shang Liu 66.05 / Men Jin

Tai Yang Er Shui Qing Shui Yao Obesitas 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
22.05 / Ling Gu San Feng San Huo Oedeem 44.08 / Ren Zhong 66.09 / Shui Qu 77.11 / Si Hua Xia
66.05 / Men Jin 66.08 / Liu Wan 77.05 / Yi Zhong 77.12 / Fu Chang 77.19 / Di Huang
77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong 77.14 / Si Hua Wai Oedeem als gevolg van nierontsteking Shui Qing Fen Shui 88.09 / Tong Shen
77.23 / Ce Xia San Li 88.25 / Zhong Jiu Li Huo Fu 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
Huo Liang Huo Chang Jin Fu Oligomenerroe 11.24 / Fu Ke
Jin Liang Jin Chang 99.07 / Er Bei Oksel (Nare geur) 44.12 / Li Bai DT.01 Fen Zhi Shang DT.02 / Fen Zhi Xia
99.08 / Er San 1010.22 / BI Yi Onderarm (Pijn) 33.04 / Huo Chuan 33.05 / Huo Ling 33.06 / Huo Shan

Milt (Aandoeningen) 11.18 / Pi Zhong Onvruchtbaarheid 11.24 / Fu Ke Feng Chao 66.02 / Mu Fu
Milt (Ontsteking) Tu Xing Er 77.21 / Ren Huang
Milt (Vergroot) 11.18 / Pi Zhong 44.08 / Ren Zong 66.06 / Mu Liu Oog (Aandoeningen algemeen)  Tai Yang Yi Tai Yang Er 66.11 / Huo Ju

66.07 / Mu Dou 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong Oog (Afnemend gezichtsvermogen) Zhu Yuan 66.12 / Huo San
77.07 / San Zhong Tu Xing Yi Mu Hua Yi Oog (Astigmatisma) 77.18 / Shen Guan 77.28 / Guang Ming
Mu Hua Er Jian Pi Nei Bai Oog (Blepharitis) 55.02 / Hua Gu Yi
Wai Bai San Xing Pi Yi Oog (Deviatie) 77.18 / Shen Guan
Pi Er Oog (Diplopie dubbel zien) 77.28 / Guang Ming

Milt (Zwakte) San Cha San Oog (Donkere ringen) 77.18 / Shen Guan
Miskraam (Veelvuldig) 11.06 / Huan Chao Oog (Droog) 11.17 / Mu

Myocardial infarction

Neus (Snotteren)



Oog (Fotofobia) 55.02 / Hua Gu Yi 66.11 / Huo Ju Pijn (Baarmoeder na abortus) 11.06 / Huan Chao
Oog (Gelig) 11.23 / Yan Huang Pijn (Borst) 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia
Oog (Glaucoom) 11.12 / Er Jiao Ming Shui Yao Zhu Yuan GB-36 / Wai Qui GB-37 / Guang Ming GB-38 / Yang Fu

77.28 / Guang Ming Pijn (Borst) 11.07 / Zhi Si Ma Huo Xing Shang Huo Xing Xia
Oog (Hangende oogleden) San Cha San 77.28 / Guang Ming Huo Long 22.03 / Shang Bai Fen Bai
Oog (Pijn) 11.02 / Xiao Jian Xia Jian San Cha San San Huo 33.05 / Huo Ling 33.06 / Huo Shan

77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu 88.12 / Ming Huang 33.15 / Tian Shi 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang
88.13 / Tian Huang 88.14 / Qi Huang 88.26 / Shang Jiu Li 88.19 / Si Ma Xia Jin Fu Jin Liang
S.I.-4 / Wan Gu KID-20 / Tong Gu KID-21 / You Men 1010.13 / Ma Jin Shui

Oog (Pijn in de hoeken) 11.01 / Da Jian Pijn (Dijen) 88.27 / Xia Jiu LI PC-5 / Jian Shi PC-6 /Nei Guan
Oog (Roodheid) San Cha San PC-7 / Da Ling
Oog (Rood en jeukend) 11.17 / Mu 22.03 / Shang Bai San Cha San Pijn (Duim) 66.01 / Hai Bao

Fen Bai 66.09 / Shui Qu 88.12 / Ming Huang Pijn (Door injectie) 88.28 / Jie
88.13 / Tian Huang 88.14 / Qi Huang Pijn (Aan handen, vingers, voeten, tenen en hiel) 11.27 / Wu Hu

Oog (Spanning op de) 33.07 / Huo Fu Hai Pijn (Aan handpalmen) 11.27 / Wu Hu 33.13 / Ren Shi
Oog (Sty, hordeolum) Ce Jian Pijn (Hiel) 11.27 / Wu Hu Mu Guan Gu Guan
Oog (Staar) Zhu Yuan 66.14 / Shui Xiang 66.15 / Shui Xian 88.16 / Huo Quan

77.28 / Guang Ming Pijn (Kaak en wangen) 1010.21 / Yu Huo
Oog (Trachoma) 55.02 / Hua Gu Yi Pijn (Keel) LU-11 / Shao Shang PC-9 / Zhong Chong
Oog (Tranen) 11.17 / Mu 55.02 / Hua Gu Yi Pijn (Kies / Tandpijn) 11.03 / Fu Jian 11.04 / Wai Jian Tu Xing Er
Oog (Tranen door wind) 55.02 / Hua Gu Yi 22.07 / Xia Bai Nei Bai Wai Bai
Oog (Zwelling) San Cha San San Chi 55.02 / Hua Gu Yi 77.08 / Si Hua Shang
Oog (Zenuw atrofie) ST-37 / Shang Ju Xu ST-38 / Tiao Kou ST-39 / Xia Ju Xu 77.14 / Si Hua Wai 77.22 / Ce San Li 77.23 / Ce Xia San Li
Oog (Zwevertjes) 66.11 / Huo Ju Pijn (Kies / Tandpijn, als gevolg van Maag -vuur) Tu Xing Yi
Oophoritis Zhi San Huang San Hai Pijn (Maag) 11.03 / Fu Jian 11.04 / Wai Jian Tu Xing Er
Oor (Pijn) 66.09 / Shui Qu 77.14 / Si Hua Wai San Cha Yi San Chi 55.05 / Hua Gu Si
Oprispingen Huo Xing Shang Huo Xing Xia 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu 77.11 / Si Hua Xia
Oprispingen (Zure) 77.18 / Shen Guan SP-9 / Yin Ling Quan 77.12 / Fu Chang REN-10 / Xia Wan REN-11 / Jian Li
Opthalmitis 55.02 / Hua Gu Yi REN-12 / Zhong Wan REN-13 / Shang Wan
Orchitis Nei Yin Tian Yang Di Yang Pijn (Middel) 22.08 / Wan Shun Yi

Ren Yang Chen Yin Shui Qing Pijn (Middelvinger en/of stijfheid) 66.06 / Mu Liu
Osteoarthritis 11.27 / Wu Hu Pijn (Nek) 11.11 / Fei Xin Shui Hai 22.01 / Chong Zi
Osteoporose 11.27 / Wu Hu ST-37 / Shang Ju Xu ST-38 / Tiao Kou 22.02 / Chang Xian 22.03 / Shang Bai 44.04 / Fu Ding

ST-39 / Xia Ju Xu 44.05 / Hou Zhi 66.09 / Shui Qu 66.12 / Huo San
Otitis 11.07 / Zhi Si Ma 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong 77.20 / Si Zhi

88.19 / Si Ma Xia 77.21 / Ren Huang Huo Fu Huo Liang
Otitis media 11.26 / Zhi Wu Huo Chang 1010.07 / Zong Shu SP-6 / San Yin Jiao
Palpititatie’s 11.02 / Xiao Jian 11.05 / Zhong Jian 11.13 / Dan BL-58 / Fei Yang KID-5 / Shui Quan DU-15 / Ya Men

11.19 / Xin Chang Xia Jian Ce Jian DU-16 / Feng Fu
Huo Xing Shang Huo Xing Xia 22.02 / Chong Xian Pijn (Neus) 55.02 / Hua Gu Yi
San Cha San 33.04 / Huo Chuan 33.12 / Xin Men Pijn (Neusbeentje) 11.12 / Er Jiao Ming 55.02 / Hua Gu Yi 77.18 / Shen Guan
33.13 / Ren Shi 33.16 / Qu Ling 66.03 / Huo Ying Pijn (Nieren) 11.12 / Er Jiao Ming
66.10 / Huo Lian 66.11 / Huo Ju 77.08 / Si Hua Shang Pijn (Onduidelijke pijn) 22.05 / Ling Gu 88.25 / Zhong Jiu Li
88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian Pijn (Penis) Nei Yin Tian Yang Di Yang
88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan 88.31 / Nei Tong Tian Ren Yang Chen Yin
99.03 / Hou Er 99.08 / Er San 1010.07 / Zong Shu Pijn (Pols) 44.17 / Shui Yu 66.09 / Shui Qu 77.05 / Yi Zhong
1010.23 / Zhou Huo ST-32 / Fu Tu 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong GB-41 / Zu Lin Qi

Pancreatitis 11.18 / Pi Zhong Zheng Tu Jian Pi GB-42 / Di Wu Hui GB-43 / Xia Xi
Pancreatitis (Chronisch) Nei Bai Wai Bai Pijn (Ribben zijkant) Mu Ling San Xing 77.05 / Yi Zhong
Panting door cardiovascular malfunction Huo Xing Shang Huo Xing Xia 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong 77.26 / Qi Hu
Parathyreoditis 88.32 / Shi Yin 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia
Parkinson 1010.01 / Zheng Hui Jin Fu Jin Liang Jin Chang
Pericarditis (Acuut) 88.01 / Tong Guan 88.02 / Tong Shan 88.03 / Tong Tian Pijn (Rug) 11.15 / Zhi Shen Xia Jian Shui Hai
Pelvic inflammatory disease 66.13 / Shui Jing Zheng Shui 22.01 / Chong Zi 22.02 / Chong Xian
Pharyngitis Zhi Fei 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er Fan Hou Jue
Pleuris 11.07 / Zhi Si Ma San Xing 77.26 / Qi Hu San Cha Yi San Huo 33.13 / Ren Shi

88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia 55.04 / Hua Gu San 77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong
GB-31 / Feng Shi GB-32 / Zhong Du 77.03 / Zheng Shi 77.04 / Bo Qui 77.24 / Zu Qian Jin

Plum Pit Qi 77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin 88.10 / Tong Wei Pi Yi Pi Er
Pneumonia 11.27 / Wu Hu 22.01 / Chong Zi `22.02 / Chang Xia Pi San 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang
Pneumonia acuut Jin Fu Jin Liang Jin Chang 88.15 / Huo Zhi 88.16 / Huo Quan 88.17 / Si Ma Zhong
Pijn (Algemeen) 88.28 / Jie 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia 88.27 / Xia Jiu Li
Pijn (Baarmoeder) 11.24 / Fu Ke Feng Chao San He Huo Fu Huo Quan Huo Chang

88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei Jin Fu Jin Liang Jin Chang



Mu Fu Mu Liang Mu Chang Placenta (Vasthouden) 55.01 / Huo Bao 66.03 / Huo Ying
SP-9 / Yin Ling Quan BL-56 / Cheng Jin BL-57 / Chang San Polio 66.06 / Mu Liu 66.07 / Mu Dou

Pijn (Rug, lage) 11.12 / Er Jiao Ming Xia Jian Huo Long Pols (Zwakte) 66.09 / Shui Qu
Tong Gu Yi Tong Gu Er 22.04 / Da Bai Polycythemia 99.04 / Tu Er
22.05 / Ling Gu 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai Polyuria 22.05 / Ling Gu
22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er San Cha Yi Post polio syndroom 44.06 / Jian Zhong 44.10 / Tian Zong 44.11 / Yun Bai
33.07 / Huo Fu Hai 44.02 / Hou Zhui 44.03 / Shou Ying 44.12 / Li Bai 44.15 / Xia Qu 44.16 / Shang Qu
44.13 / Zhi Tong 44.14 / Luo Tong 44.17 / Shui Yu Preeclamsia 66.14 / Shui Xiang 66.15 / Shui Xiang
66.09 / Shui Qu 66.12 / Huo San 66.14 / Shui Xiang Prikkelbaarheid 11.17 / Mu 11.20 / Mu Yan
66.15 / Shui Xian 77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong Premenstruele spanning 11.24 / Fu Ke
77.03 / Zheng Shi 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei Prostaat (Gezwollen, vergroot) Tian Yang Di Yang Ren Yang
88.11 / Tong Bei 88.25 / Zhong Jiu Li 99.06 / Shui Er 77.17 / Tian Huang Mu Fu Mu Liang
99.08 / Er San 1010.02 / Zhou Yuan 1010.03 / Zhou Kun Mu Chang
1010.04 / Zhou Lun 1010.13 / Ma Jin Shui 1010.14 / Ma Kuai Shui Proteinuria 77.17 / Tian Huang SP-6 / San Yin Jiao
1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin 1010.23 / Zhou Huo Pruritis DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia SP-9 / Yin Ling Quan
1010.24 / Zhou Jin DT.14 / Shui Fu ST-3 / Ju Liao Psoriasis Zhi Wei Zhi Fei 88.17 / Si Ma Zhong
SP-4 / Gong Sun 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia

Pijn (Rug, Volledig) 22.01 / Chong Zi 22.02 / Chang Xian 22.05 / Ling Gu Psychose 1010.12 / Zheng Ben
Pijn (Rug, zwerend aan de beenderen en pezen) Fu Ge San Pulmonary Tuberculosis Jin Xing Shang Jin Xing Xia San Mao
Pijn (Scapular) Huo Xing Shang Huo Xing Xia 22.01 / Chong Zi 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia

San Jian Purpura Nei Bai Wai Bai
Pijn (Scapular in de nabijheid van BL-43) 11.09 / Xin Xi 11.15 / Zhi Shen Pyelitis Zheng Shui
Pijn (Schouder) 11.07 / Zhi Si Ma 11.09 / Xin Xi Huo Xing Shang Pyelonphritis (Acute) San Hai

Huo Xing Xia Mu Hua Er Ba Guan 5 & 6 Qi en bloed distubance 88.28 / Jie
Ba Guan 7 & 8 22.01 / Chong Zi 22.02 / Chong Xian Rectum (Prolaps) 22.05 / Ling Gu
22.03 / Shang Bai 22.06 / Zhong Bai Fan Hou Jue Retinopathie Diabetisch 77.28 / Guang Ming
San Cha Yi San Cha San San Jian Reuma 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
San Feng 44.06 / Jian Zhong 77.03 / Zheng Shi 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin 1010.23 / Zhou Huo
77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong 1010.24 / Zhou Jin
77.14 / Si Hua Wai 77.18 / Shen Guan 77.20 / Si Zhi Reuma aan armen of benen Ba Guan 5 & 6 Ba Guan 7 & 8
77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin 77.27 / Wai San Guan Reumatische Artritis Mu Guan Gu Guan
88.20 / Xia Quan 88.21 / Zhong Quan 88.22 / Shang Quan Rhinitis 11.07 / Zhi Si Ma 33.07 / Huo Fu Hai 33.14 / Di Shi
Jin Fu Jin Liang Jin Chang 44.01 / Fen Jin 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang
1010.21 / Yu Huo BL-56 / Cheng Jin BL-57 / Chang San 88.19 / Si Ma Xia 1010.12 / Zheng Ben 1010.13 / Ma Jin Shui
GB-31 / Feng Shi GB-32 / Zhong Du 1010.14 / Ma Kuai Shui BL-42 / Po Hu BL-43 / Gao Huang Shu

Pijn (Schouder, fifty year shoulder) Huo Xing Shang Huo Xing Xia Ba Guan 3 & 4 BL-44 / Shen Tang
San Jian Rhinitus (Allergisch) 99.05 / Jin Er 1010.12 / Zheng Ben

Pijn (Staartbeen) 33.10 / Chang Men 33.11 / Gan Men 33.12 / Xin Men Ribben (Pijn) Zhi San Huang 77.26 / Qi Hu
66.01 / Hai Bao Roodvonk LU-1 / Zhong Fu LU-2 / Yun Men ST-12 / Que Pen

Pijn (Stekende, door verstoring van Qi en bloed) 22.10 / Shou Jie ST-13 / Qi Hu ST-14 / Ku Fang KID-26 / Yu Zhong
Pijn (Sternum) 77.26 / Qi Hu KID-27 / Shu Fu
Pijn (Supra orbitale) 11.12 / Er Jiao Ming Tai Yang Yi Tai Yang Er Rusteloosheid 11.20 / Mu Yan

66.11 / Huo Ju 77.18 / Shen Guan 1010.22 / Bi Yi Schildklier (Hyperactiviteit) 77.05 / Yi Zhong 77.06 / Er Zhong 77.07 / San Zhong
SP-9 / Yin Ling Quan Schildklier (Ontsteking) 77.24 / Zu Qian Jin 77.25 / Zu Wu Jin 88.32 / Shi Yin

Pijn (Tenen) 11.27 / Wu Hu Xi Ling Schurft San Xian
Pijn (Tong) 1010.22 / Bi Yi Scrofula 11.27 / Wu Hu
Pijn (Intense pijn door verwonding) 22.10 / Shou Jie 88.28 / Jie Scoliose BL-22 / San Jiao Shu BL-23 / Shen Shu SJ-12 / Xiao Liu
Pijn (Urogenitale) 44.10 / Tian Zong Scrotum (Zwelling) Tian Yang Di Yang Ren Yang
Pijn (Vagina) Chen Yin Feng Chao 44.11 / Yun Bai Sinusitis 11.17 / Mu 77.22 / Ce San Li
Pijn (Vingers) 11.27 / Wu Hu Tai Yang Yi Tai Yang Er Slapeloosheid 11.20 / Mu Yan 77.17 / Tian Huang 99.08 / Er San

22.11 / Tu Shui 33.13 / Ren Shi 66.01 / Hai Bao 1010.08 / Zhen Jing DT.14 / Shui Fu
Pijn (Wijsvinger) 66.01 / Hai Bao 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu Sexuele disfunctie 77.18 / Shen Guan
Pijn (Voeten) 22.05 / Ling Gu 44.06 / Jian Zhong 44.08 / Ren Zong Sexuele neurose 11.15 / Zhi Shen 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin

44.12 / Li Bai 66.04 / Huo Zhu 66.11 / Huo Ju Shock (Hartaanval) 44.09 / Di Zong 1010.05 / Qian Hui
77.20 / Si Zhi L.I.-7 / Wen Liu L.I.-8 / Xia Lian Sleutelbeen (Pijn) 77.26 / Qi Hu
L.I. 14 / Bi Nao SJ-12 / Xiao Luo Smaak (Bitter) San Xing

Pijn (Voeten,aan de wreef) 11.27 / Wu Hu 77.14 / Si Hua Wai Speeksel (Onvoldoende) Shen Shui
Pijn (Voeten, aan de zolen) 11.27 / Wu Hu 77.14 / Si Hua Wai Speekselafscheiding (Hoog bij kinderen) 11.25 / Zhi Xian
Pijn (Wervelkolom) 44.02 / Hou Zhi 44.03 / Shou Ying 55.04 / Hua Gu San Speekselafscheiding (Hoog bij ouderen) 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin

55.05 / Hua Gu Si 66.14 / Shui Xiang 66.15 / Shui Xian Spieren (Atrofie) 11.14 / Zhi San Zhong
77.01 / Zheng Jin 77.02 / Zheng Zong 1010.06 / Hou Kui Spieren (Krampen) 22.01 / Chong Zi 33.06 / Huo Shan
1010.14 / Ma Kuai Shui 1010.25 / Zhou Shui DT-13 / Shui Zhong Spieren (Myastenia Gravis) San Cha San
DT-14 / Shui Fu SJ-12 / Xiao Luo Spieren (Pijn in het onderbeen) 11.11 / Fei Xin

Pijn (Wervels) 44.02 / Hou Zhi 44.03 / Shou Ying Spieren (Spasmen) 33.16 / Qu Ling



Spoelworm Mu Ling Vermoeidheid 11.21 / San Yan 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai
Spuwen van geel speeksel en slijm 11.02 / Xiao Jian Ce Jian SP-18 / Tian Xi 22.08 / Wan Shun Yi 22.09 / Wan Shun Er San Cha San

SP-19 / Xiong Xiang SP-20 / Zhou Rong 44.04 / Fu Ding 44.07 / Bei Mian 44.13 / Zhi Tong
Stem (Hees) 88.32 / Shi Yin 44.14 / Luo Tong 66.06 / Mu Liu 66.07 / Mu Dou
Stem (Zwak) 44.07 / Bei Mian 66.10 / Huo Lian 88.12 / Ming Huang 88.13 / Tian Huang
Stuitligging 66.04 / Huo Zhu 88.14 / Qi Huang 88.28 / Jie 1010.01 / Zheng Hui
Tandknarsen 66.03 / Huo Ying 77.11 / Si Hua Xia 77.12 / Fu Chang 1010.02 / Zhou Yuan 1010.03 / Zhou Kun 1010.04 / Zhou Lun
Tandvlees (Gingivitis) Tu Xing Yi Nei Bai San Chi 1010.19 / Shui Tong 1010.20 / Shui Jin 1010.22 / Bi Yi
Tandvlees (Zwelling) Nei Bai Wai Bai 1010.23 / Zhou Huo
Tepelontsteking Shuang Long Yi Shuang Long Er Vermoeidheid door gebrekkige lever functie Zhi San Huang
Testikels (Ontsteking) Chen Yin Verstikking (Gevoel van, ) 77.09 / Si Hua Zhong 77.10 / Si Hua Fu
Testikels (Zakkende pijn) 11.01 / Da Jian Verstikking (Gevoel van, Lin syndroom) 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang 88.09 / Tong Shen
TIA 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan 88.31 / Nei Tong Tian 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei 99.02 / Mu Er
Tics 1010.01 / Zheng Hui DT-14 / Shui Fu SP-6 / San Yin Jiao
Tinnitus 11.07 / Zhi Si Ma Fen Shui Ba Guan 1 & 2 Verwondingen (Acuut) 11.27 / Wu Hu

Ba Guan 3 & 4 Ba Guan 5 & 6 Ba Guan 7 & 8 Voeten (Gevoelloos) Tu Hang Er
22.05 / Ling Gu 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai Voeten (Gezwollen wreef) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei
22.08 / Wan Shun Yi San Cha San San Xing Voortplanting (Problemen als gevolg van lever 11.06 / Huan Chao
San Huo 55.02 / Hua Gu Yi 66.08 / Liu Wan en nier patronen
66.09 / Shui Qu 88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang Waterhoofd 77.01 / Zheng Jin
88.19 / Si Ma Xia 88.20 / Xia Quan 88.22 / Shang Quan Wervels (Ontsteking) Tong Gu Yi Tong Gu Er San He
88.25 / Zhong Jiu Li S.I.-2 / Qian Gu S.I.-3 / Hou Xi Wervels (Uitstekend) BL-15 / Xin Shu BL-16 / Du Shu
BL-42 / Po Hu BL-43 / Gao Huang Shu BL-44 / Shen Tang Wervels (Verschoven) 44.02 / Hou Zhi 44.03 / Shou Ying

Tinnitus (Cerebri) Qi Hua Wervels (Verwonding, trauma) Gu Ci Yi Gu Ci Er Gu Si San
Tong (Droog) Shen Shui Wervels (Zeurende pijn) Gu Ci Yi Gu Ci Er Gu Si San
Tong (Stijfheid of strakte) 66.09 / Shui Qu 1010.22 / BI Yi Whip lash 11.11 / Fei Xin L.I.-3 / San Jian
Tumoren 77.27 / Wai San Guan Winderigheid 33.10 / Chang Men 44.07 / Bei Mian
Urineleider (Stenen) 1010.16 / Liu Kuai 1010.17 / Qi Kuai Wonden (Diabetisch) 11.26 / Zhi Wu
Urineleider (Ontsteking) 11.03 / Fu Jian 11.04 / Wai Jian Shui Qing Wonden (Slecht helend) 44.05 / Hou Zhi

Zheng Shui Mu Fu Mu Liang Zaadlozing (Nachtelijk) 77.19 / Di Huang 77.21 / Ren Huang
Mu Chang 1010.16 / Liu Kuai Zaadlozing (Onvrijwillig) 77.19 / Di Huang SP-6 / San Yin Jiao

Urineren (Frequent) 11.06 / Huan Chao 1010.14 / Ma Kuai Shui Zaadlozing (Spontaan) 77.21 / Ren Huang
Urineren (Pijnlijk) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei Zenuwachtigheid 1010.05 / Qian Hui

DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia Zenuwen (Gebrek aan sterkte) 88.25 / Zhong Jiu Li
Urineren (Vasthouden) DT-14 / Shui Fu Zicht (Wazig) Zhi San Huang 22.06 / Zhong Bai 22.07 / Xia Bai
Vagina (Vaginitis) 44.10 / Tian Zong 44.11 / Yun Bai 66.01 / Hai Bao 33.07 / Huo Fu Hai 33.10 / Chang Men 66.10 / Huo Lian

88.04 / Jie Mei Yi 88.05 / Jie Mei Er 88.06 / Jie Mei San 66.11 / Huo Ju 66.12 / Huo San 88.12 / Ming Huang
Vagina (Vloed, rood of wit) 88.09 / Tong Shen 88.10 / Tong Wei 88.11 / Tong Bei 88.13 / Tian Huang 88.14 / Qi Huang 1010.05 / Qian Hui
Vagina (Zwelling) 11.06 / Huan Chao Feng Chao 1010.09 / Shang Li 1010.10 / Si Fu Er 1010.11 / Si Fu Yi
Vaginaal bloedverlies 11.24 / Fu Ke San Cha Yi DT.14 / Shui Fu SP-9 / Yin Ling Quan
Vasthouden van dode foetus DT-14 / Shui Fu Zintuigen (Aandoeningen) San Che Er San Cha San
Vergiftiging (Door medicijnen of gas) DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia Zwakte (Als gevolg van leegte van de longen) 1010.17 / Qi Kuai
Vergiftiging (Door straling) DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia Zweten (Als gevolg van ziekte) Zhi Han ST-36 / Zu San Li
Vergiftiging (Door voedsel) DT-01 / Fen Zhi Shang DT-02 / Fen Zhi Xia Zweten (Excessief) 11.17 / Mu
Verkoudheid 11.17 / Mu 22.01 / Chong Zi San Cha San Zweten (Overmatig) Zhi Han 99.08 / Er San

Zhong Kui 33.07 / Huo Fu Hai 33.14 / Di Shi
33.15 / Tian Shi 44.01 / Fen Jin 44.08 / Ren Zong
Hou Jian Fu Ge San 88.07 / Gan Mao Yi
88.08 / Gan Mao Er 99.05 / Jin Er 99.08 / Er San Straw shoe wind 11.10 / Mu Huo Mu Huo
ST-31 / Bi Guan BL-11 / Da Shu BL-12 / Feng Men Verwelkings patronen (Wei) Mu Ling Ba Guan 3 & 4 Ba Guan 5 & 6
BL-13 / Fei Shu BL-14 / Jue Yin Shu BL-15 / Xin Shu Ba Guan 7 & 8 Jin Fu Jin Liang
BL-41 / Fu Fen BL -42 / Po Hu BL-43 / Gao Huang Shu Jin Chang
BL-44 / Shen Tang Wind -damp pijn, door hart -zang Xi Ling

Verlamming (Eenzijdig) 11.10 / Mu Huo 22.04 / Da Bai Mu Ling Wind stroke 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan 88.31 / Nei Tong Tian
Ba Guan 1 & 2 Ba Guan 3 & 4 Ba Guan 5 & 6
Ba Guan 7 & 8 Mu Huo 22.05 / Ling Gu
44.06 / Jian Zhong 44.15 / Xia Qu 77.18 / Shen Guan
88.17 / Si Ma Zhong 88.18 / Si Ma Shang 88.19 / Si Ma Xia
88.25 / Zhong Jiu Li 88.29 / Nei Tong Guan 88.30 / Nei Tong Shan
88.31 / Nei Tong Tian Huo Fu Huo Liang
Huo Chang Jin Fu Jin Liang
Jin Chang 1010.01 / Zheng Hui 1010.22 / Bi Yi
BL-5 / Wu Chu BL-6 / Cheng Guang BL-7 / Tong Tian




























	Functie's en positie's
	11.01 / 33.16
	44.01 / 99.04
	99.05 / DT-14

	indicatie's 
	Aambeien / Bloeden
	Bloeden / Enteritis
	Enteritis / Iatrogene syncope
	Impotentie / Lichaam
	Lichaam / Ogen
	Ogen / Pijn
	Pijn / Spieren
	Spoelworm / Wind stroke


	Text: 
	11: 
	07: 11.07 Zhi Si Ma (Finger Team of Horses). Pijn van de borst.Pleuritis.Rhinitis.Acne.Dermatitis.Otitis.Tinnitus. Reactie-gebied: long.
	10: 11.10 Mu Huo (Wood Fire). Eenzijdige verlamming.Pijn van de knie en de kuit.'Straw-shoe wind'.Activeert het hart en de bloedcirculatie (ligt dichtbij pericardium 9). Reactie-gebied: hart en lever.
	14: 11.14 Zhi San Zhong (Finger Three Weight). Verdrijft wind, reguleert qi en transformeert phlegm.Aangezichtsverlamming.Migraine.Mastitis.Atrofie van de spieren Reactie-gebied: lever en nier.
	15: 11.15 Zhi Shen (Finger Kidney) Dorst.Pijn van de rug.Zwakte van het hart.Deficientie van de nier. Reactie-gebied: lever en nier.
	08: 11.08 Zhi Wu Jin (Finger Five Metal). Enteritis.Abdominale pijn.'Fish-bone qi' in de keel. Reactie-gebied: long.
	09: 11.09 Xin Xi (Heart Knee). Pijn van de knie.Pijn van de scapula in het gebied van blaas 43. Reactie-gebied: hart.
	11: 11.11 Fei Xin (Lung Heart). Pijn van de nek.Pijn van de lumbale wervels.Spierpijn in het onderbeen. Reactie-gebied: hart en long.
	12: 11.12 Er Jiao Ming (Two Corners Bright). Pijn van de onderrug.Pijn van het neusbot.Pijn boven de oogkas. Reactie-gebied: nier.
	13: 11.13 Dan (Gallbladder). Palpitaties.Nachthuilen bij kinderen.Hysterie (door deficientie van de galblaas).Pijn van de knie. Reactie-gebied: galblaas.
	16: 11.16 Huo Xi (Fire Knee). Artritis.Rheumatische hartaandoeningen.Pijn van de knie. Reactie-gebied: hart.
	0: 11.07 Zhi Si Ma Pijn in de borstPleuritisRhinitisAcneDermatitisOtitisTinnitis Reactiegebied; de longen
	2: 11.14 Zhi San Zhong Verdrijft wind, reguleert Qi en transformeert PhlegmGezichtsverlammingMigraineGezwollen borstenSpier atrofie Reactiegebied; de lever en nieren
	3: 11.16 Huo Xi ArthritisPijn aan de knieënRheumatische hart aandoening Reactiegebied; Hart
	02: 11.02 Xiao Jian (Small Distance). Dyspnoe.Pijn van de ogen.Chronische bronchitis.Opgeven van geel slijm.Palpitaties.Pijn van de knie. Shan qi.Dunne darm qi.Enteritis. Reactie-gebied: long, hart en de zes Fu.
	03: 11.03 Fu Jian (Floating Distance). Kiespijn.Uretritis.Pijn van de maag.Hernia.Shan qi.Dunne darm qi. Reactie-gebied: hart en de zes Fu.
	04: 11.04 Wai Jian (Outer Distance). Kiespijn.Uretritis.Pijn van de maag.Hernia.Shan qi.Dunne darm qi. Reactie-gebied: hart en de zes Fu.
	05: 11.05 Zhong Jian (Center Distance). Duizeligheid.Dyspnoe.Palpitaties.Pijn van de knie.Shan qi. Reactie-gebied: long, hart en de zes Fu.
	18: 11.18 Pi Zhong (Spleen Swelling). Aandoeningen van de milt.Pancreatitis.Splenomegalie. Reactie-gebied: milt.
	17: 11.17 Mu (Wood Point). Droge ogen.Tranende ogen.Overmatig zweten.Dermatitis van de handen.Verkoudheid.Acuut eczeem.Jeuk van de huid.Irritatie.Uitscheiding uit de neus.Sinisitis.Hyperactief lever-vuur. Reactie-gebied: lever (of long).
	19: 11.19 Xin Chang (Heart Normal). Palpitaties.Rheumatische hartaandoeningen.Ziekte van de kransslagaderen. Reactie-gebied: hart.
	20: 11.20 Mu Yan (Wood Blazing). Hepatomegalie.Hepatitis.Lever cirrose.Irritatie.Rusteloosheid.Klaart de lever en elimineert vuur. Reactie-gebied: lever.
	21: 11.21 San Yan (Three Eyes). Vermoeidheid.Heeft dezelfde tonifierende functie als maag 36. Reactie-gebied: hart en long.
	22: 11.22 Fu Yuan (Recovery). Reumatische artritis metpijnlijke gewrichten door uitgroei van het botweefsel. Reactie-gebied: lever.
	23: 11.23 Yan Huang (Eye Yellow). Geelzucht.HepatitisGele ogen. Reactie-gebied: galblaas.
	27: 11.27 Wu Hu (Five Tigers). Reumatische arthritisOsteoarthritisOsteoporoseAcute schadePijn aan handen, voeten, vingersen tenen.Pijn van de hiel.Nr 1: pijn van de vingers en de handpalm.Nr 2: vormt Dao Ma met 1 en 3.Nr 3: pijn van de tenen.Nr 4: pijn van het dorsum van de voet en de wreef.Nr 5: Pijn van de hiel. Reactiegebied: milt
	06: 11.06 Huan Chao (Return to the Nest). Zwelling van de vagina.Cervicitis.Myomen in de uterus.Leucorrhea.Ferquent urineren.Dymenorrhea.Herhaaldelijke miskramen.Onvruchtbaarheid gerelateerd aan patronen van de lever en de nier.  Reactie-gebied: lever en nier.
	24: 11.24 Fu Ke (Gynecology). Alle mogelijke gynaecologische aandoeningen. Reactie-gebied: uterus.
	25: 11.25 Zhi Xian (Stop Drooling). Overmatige speekselvorming bij kinderen. Reactie-gebied: maag.
	26: 11.26 Zhi Wu (Control the Dirty). Genereert vleesAbcessenSlecht helende wondenDoorliggenDiabetische wonden Reactiegebied: milt en nieren
	01: 11.01 Da Jian (Big Distance). Aandoeningen van het hart.Pijn van de knie.Hernia.Pijn van de hoeken van de ogen.Neerwaarts zakkende pijn van de testikels.Shan qi.Dunne darm qi. Reactiegebied: hart, dikke darm, dunne darm.

	Zhi Wei: Zhi Wei (Finger Stomach). Deficientie van de longen met aversie voor koudeHoest als gevolg van hitte in de longenOntsteking van de maagMaagzweerDermatologische aandoeningen
	Zhi Fei: Zhi Fei (Finger Lung). PharyngitisBronchitisPijn van het lumbale deel van de rugIschiasPijn van de kuitenDermatologische aandoeningen
	Xi Ling: Xi Ling (Knee Magic). Wind-damp pijn die gerelateerd is aan het hartPijn van de knieOntsteking van de gewrichtenPijn van de tenen
	Zheng Tu: Zheng Tu (Upright Earth). Ontsteking van het duodenumOntsteking van de maagAbdominale pijnKanker van het rectumMisselijkheid en brakenPancreatitisAllergische dermatitisKortademigheidMigraine
	Jian Pi: Jian Pi (Strengthen the Spleen). Zwelling van het gezichtJeuk van het gezichtAcneKortademigheidSplenomegaliePancreatitis
	Shao Bai: Shao Bai (Small White). Pijn van het lumbale gedeelte van de rugBotuitgroeisels op de lumbale wervelsIschiasAambeien
	Shui Yao: Shui Yao (Lumbar Water). Pijn van het lumbale gedeelte van de rug (zeer effectief).IschiasKeratitisConjunctivitisZwelling en pijn van het oog door verhoogde drukDuizeligheidMigraine
	Zhi Han: Zhi Han (Stop Sweating). Stopt transpireren bij meerdere ziekten Reactiegebied: lever en milt.
	Zheng Shui: Zheng Shui (Upright Water). Pyelitis (ontsteking van het nierbekken)CystitisUrethritisZeurende pijn in het lumbale gebiedPijn van de rugPijn van de beenderen van de benenSchade en pijn van het laterale aspect van de benen.
	Ba Guan a: Ba Guan 1 & 2 (Eight Gates 1 & 2). Celebrale ischemieTinnitusCVAEenzijdige verlamming
	Ba Guan b: Ba Guan 3 & 4 (Eight Gates 3 & 4). Eenzijdige verlamming.CVAOnvermogen de armen op te heffenGebrek aan kracht bij het optillen van de benenPijn van de benenTinnitusAtrofie'Fifty year shoulder'
	Ba Guan c: Ba Guan 5 & 6 (Eight Gates 5 & 6). Eenzijdige verlammingCVACelebrale ischemieAtrofiePijn van de schouderDoofheidTinnitusReuma van de armen en/of benen
	Ba Guan d: Ba Guan 7 & 8 (Eight Gates 7 & 8). Eenzijdige verlammingCVACelebrale ischemieAtrofiePijn van de schouderDoofheidTinnitusReuma van de armen en/of benen
	Qi Hua: Qi Hua (Seven Splendors). AangezichtspijnTinitus cerebriZwelling en pijn van het craniumOnrust van de vijf ZangKanker van de hersenenOntsteking van de hersenenDuizeligheidHoofdpijn
	Mu Huo: Mu Huo (Wood Fire). Eenzijdige verlammingPijn van de knieën en de kuitenStraw-shoe wind
	22: 
	03: 22.03 Shang Bai (Upper White). Conjunctivitis.Rode en jeukende ogen.Ischias.Pijn aan de laterale zijde van de borst (pijn van het hart).Pijn van de schouder.Pijn van de nek. Reactiegebied: hart, longen en lever
	04: 22.04 Da Bai (Big White). Astma bij kinderen.Hoge koorts (zeer effectief).Ischias door disfunctie van de longen. Reactiegebied: longen.
	05: 22.05 Ling Gu (Miraculous Bone). MigrainePijn van de onderrug.Ischias.Aangezichtsverlamming.Eenzijdige verlamming.Tinnitus.Verstoringen van de menstruatie.Frequent urineren, incontinentie.Pijn van de voeten.Pijn van de darmen.Moeilijke bevalling. Reactiegebied: longen 
	06: 22.06 Zhong Bai (Center White). Pijn van de onderrug.Vermoeidheid.Tinnitus.Duizeligheid, hoge bloeddruk.Hoofdpijn.Ischias als gevolg van patronen van de nieren.Wazig zicht.Zwelling van de beenderen.Pijn van de buitenenkel.Oedeem van de ledematen. Reactiegebied: nieren, hart en milt. 
	07: 22.07 Xia Bai (Lower White). Pijn van de onderrug.Vermoeidheid.Tinnitus.Duizeligheid, hoge bloeddruk.Hoofdpijn.Ischias als gevolg van patronen van de nieren.Wazig zicht, bijziendheid.Zwelling van de beenderen.Pijn van de buitenenkel.Oedeem van de ledematen.Kiespijn. Reactiegebied: nieren, hart en milt
	08: 22.08 Wan Shun Yi (Wrist Flow One). HoofdpijnPijn van de rug (vooral indien door deficientie van de nieren).Vermoeidheid.Nefritis.Pijn en vermoeidheid van het hele lichaam.Ischias.Oedeem van de ledematen.Neusbloedingen. Reactiegebied: nieren.
	09: 22.09 Wan Shun Er (Wrist Flow Two). HoofdpijnPijn van de rug (vooral indien door deficientie van de nieren).Vermoeidheid.Nefritis.Pijn en vermoeidheid van het hele lichaam.Ischias.Oedeem van de ledematen.Neusbloedingen.Pijn van de heup. Reactiegebied: nieren.
	02: 22.02 Chong Xian (Double Immortal). Pijn van de rug.Longontsteking.Koorts.Palpitaties.Pijn van de knie (vooral aan mediale zijde). Reactiegebied: hart en longen.
	01: 22.01 Chong Zi (Double Child). Pijn van de rug en de scapulaPijn van de knie.Pijn van de schouder en de nek.Spierkrampen.Verkoudheid, griep, longontsteking.Astma, COPD.Hoest. Reactiegebied: longen.
	10: 22.10 Shou Jie (Hand Release). Iatrogene bijwerkingen door acupunctuurbehandelingenErnstig traumaIntense pijn. Reactiegebied nieren.
	11: 22.11Tu Shui (Earth Water) Gastritis.Maagzweer.Pijn van de vingers. Reactiegebied: nieren en milt.

	Fan Hou Jue: Fan Hou Jue.(Cutting Opposite and Behind). Pijn van de rug en de schouder. Reactiegebied: longen.
	Zhong Kui: Zhong Kui (Important Chief). Verkoudheid.Hoge koorts. Reactiegebied: longen.
	San Cha Yi: San Cha Yi.(Three Openings One). Pijn van de schouder.Pijn van de rug, pijn van de onderrug.Pijn van de nek.Pijn van het hypochondrium.Pijn van de maag.Onregelmatige menstruatie-cyclus.Reguleert en tonifieert het qi van de longen.
	San Cha Er: San Cha Er(Three Openings Two) Pijn van het kniegewricht.Acute verreking van de onderrug.Aandoeningen van de vijf zintuigen.Tonifieert het hart.
	San Cha San: San Cha San(Three Openings Three). Verkoudheid.Hoofdpijn.Pijn van de schouder.Aandoeningen van de vijf zintuigen.Pijn van de keel.Tinnitus.Palpitiaties.Roodheid, zwelling en pijn van de ogen.Urticaria.Pijn van de benen.Hangende of zware oogleden.Vermoeidheid.Myasthenia gravis.Tonifieert de milt en nieren.
	San Jian: San Jian "Bevroren" schouderPijn van de schedelPijn van de nek
	Nei Bai: Nei Bai (Inner White). Chronische pancreatitis.Splenomegalie.Ongemakkelijk gevoel in het abdomen.Kiespijn.Zwelling van het tandvlees, gingivitis.Pijn van het lumbale deel van de rug.Ischias.Urticaria.Vitiligo.Purpura.
	Wai Bai: Wei Bai (Outer White). Chronische pancreatitis.Splenomegalie.Ongemakkelijk gevoel in het abdomen.Kiespijn.Zwelling van het tandvlees, gingivitis.Zenuwpijn in de mond en het gebit.Aangezichtspijn.Pijn tussen de ribben.Pijn van het lumbale deel van de rug.Ischias.Urticaria.Vitiligo.Purpura.
	Fen Bai: Fen Bai (Separate White). Conjunctivitis.Rode en jeukende ogen.Ischias.Pijn aan de laterale zijde van de borst (pijn van het hart).Pijn van de schouder.Pijn van de nek. 
	Shen Shui: Shen Shui (Didney Water). Droge mond en tongOnvoldoende speeksel 
	Shuang Chuan: Shuang Chuan (Double Cough). BronchitisKortademigheidLongontstekingHoge koorts
	Ce Jian: Ce Jian (Beside Distance). Ophoesten van geel slijmZwelling van de keelKeratitisStrontje op het oog.Shan qi.PalpitatiesDruk op de borstPijn van de knieënAbdominale distentieAstma bij kinderenTonsillitisEnteritis
	Huo Xing Shang: Huo Xing Shang (Upper Fire Star). DuizeligheidPalpitatiesAngina pectorisMoeilijke ademhaling door cardiovasculaire aandoeningAandoening van de hartkleppenPijn van de borstPijn van de scapulaLongkankerMultiple myelomaPijn van beide benen."Fifty-year shoulder"BoerenMaagzweerZweren van het duodenum.
	Huo Xing Xia: Huo Xing Xia (Lower Fire Star). DuizeligheidPalpitatiesAngina pectorisMoeilijke ademhaling door cardiovasculaire aandoeningAandoening van de hartkleppenPijn van de borstPijn van de scapulaLongkankerMultiple myelomaPijn van beide benen."Fifty-year shoulder"BoerenMaagzweerZweren van het duodenum. 
	Tu Xing Yi: Tu Xing Yi (Promote Earth One). SplenomegalieMaagkankerGastritisAcute enteritisKiespijn als gevolg van hitte in de maagFrontale hoofdpijnGingivitis
	Tu Xing Er: Tu Hang Er (Earth Boat Two). Verdoofd gevoel in de voet.pijn van de kuit.Abdominale pijn.Duizeligheid.
	Kai Pi: Kai Pi (Open the Spleen). Stimuleert de eetlustGebrekkige eetlustMisselijkheid en brakenVolte in de borstDuizeligheid
	Huo Long: Huo Long (Fire Dragon). Vergroting van het hartPijn van het hartDruk op de borstPijn van de borstPijn van de rug
	Shuang Ling: Shuang Ling (Double Magic). Vergroting van het hartAnginaOnregelmatige hartslagOntsteking van de slagaderen van het hartLongkankerBotkankerNefritis met oedeemLeverkankerLevercirroseHematologische vormen van kankerVitiligoOntstekingen van de maag, gastritisKeelkankerKinkhoestOndervoeding en slechte vertering bij kinderenEerste hulp punt 
	Ding Chuan: Ding Chuan (Stop Cough). Zwakte van de rechter hartkamerPiepende ademhalingAstma als gevolg van patronen van de milt.
	Tu Hang Yi: Tu Hang Yi (Earth Boat One). Misselijkheid en brakenDistentie van de maagKortademigheidDuizeligheid
	Tu Hang Er: Tu Hang Er Gevoelloosheid van de voetenPijn van de kuitenPijn van het abdomenDuizeligheid
	Mu Ling: Mu Ling (Wood Magic). HepatitisLevercirroseLeverkankerCholecystitisPijn van het laterale aspect van de ribbenBiliaire ascariasisHemipareseAtrofie
	Tai Yang Yi: Tai Yang Yi (Greater Yang One). GeelzuchtDuizeligheid en vertigoHoge bloeddrukAangezichtspijnAandoeningen van de ogenPijn aan de vingersPijn boven de oogkasHoofdpijn ter hoogte van Tai Yang (M-HN-9)Hoofdpijn aan de zijkant van het hoofd.
	Tai Yang Er: Tai Yang Er (Greater Yang Two). GeelzuchtDuizeligheid en vertigoHoge bloeddrukAangezichtspijnAandoeningen van de ogenPijn aan de vingersPijn boven de oogkasHoofdpijn ter hoogte van Tai Yang (M-HN-9)Hoofdpijn aan de zijkant van het hoofd 
	Tong Gu Yi: Tong Gu Yi (Penetrate Bone One). Pijn van de onderrugIschiasOntsteking van de wervelsBotuitgroei van de wervels
	Tu Gong Er: Tong Gu Er (Penetrate Bone Two). Pijn van de onderrugIschiasOntsteking van de wervelsBotuitgroei van de wervels
	Shui Qing: Shui Qing (Clear Water). OrchitisOedeem als gevolg van nefritisUrethritisCystitisMigrainePijn van het lumbale gedeelte van de rugPijn van de benen
	Fen Shui: Fen Shui (Divide Water). Oedeem als gevolg van nefritisTinnitusDoofheidHernia van de lumbale wervelsBotuitgroeiselsPijn van het lumbale gedeelte van de rugIschias
	Shui Yuan: Shui Yuan (Water Source). Gevoelloosheid van de handenAbdominale pijnBotuitgroei van de nekwervels
	Huai Ling: Huai Ling (Miraculious Ankle). Blessure of pijn van zowel het mediale als het laterale aspect van de enkel.
	Mu Guan: Mu Guan (Wood Gate). Reumatische artritis.Zwelling van de gewrichten.Zwelling van de beenderen.Pijn van de hiel. Reactiegebied: nieren en longen.
	Gu Guan: Gu Guan (Bone Gate) Reumatische artritis.Zwelling van de gewrichten.Zwelling van de beenderen.Pijn van de hiel. Reactiegebied: nieren en longen. 
	Zheng Chang Er: Zheng Chang Er(Increase Growth Two) Achterstand bij de ontwikkeling van kinderen Reactiegebied: nieren.
	San He: San He (Three Rivers). Pijn van de uterus.Pijn van het lage abdomen.Ischias.Pijn in beide benen.Botuitgroei van de wervels.Aandoeningen van de galblaas.
	San Chi: San Chi (Three Teeth). Pijn van de keel.Tonsillitis.Kiespijn.Gingivitis.Distentie van de maag.Pijn van de maag.
	San Feng: San Feng (Three Winds). Pijn van beide schouders.Hoofd-wind.Migraine.
	Jin Xing Shang: Jin Xing Shang(Upper Metal Star). HoestBronchitisAandoeningen van de longen.Tuberculose.Emfyseem.
	Jin Xing Xia: Jin Xing Xia HoestBronchitisLong aandoeningenTuberculoseEmfyseem
	San Huo: San Huo (Three Fires). Stoornissen van het hartritme.Reumatische hartaandoeningen.Angina pectoris.Vergroting van het hart.Pijn van de borst.Pijn van de rug.Tinnitus.Migraine.Frontale hoofdpijn.Duizeligheid.
	San Mao: San Mao (Three Hairs). Zweer in het duodenum.maagzweer.tuberculose.Kanker van de maag.Kanker van de neus.Bronchitis.Kortademigheid.Tonsilitis.Aandoeningen van de longen.
	Xia Jian: Xia Jian (Lower Distance). Shan qiPalpitatiesRugpijnDuizeligheidPijn van de ogenPijn van de knieën.
	San Xian: San Xian (Three Immortals). Overgevoeligheid van de huidDermatitisSchurftEczeemBlauwe plekken en zwelling van de huid door letsel
	Zhi San Huang: Zhi San Huang (Finger Three Yellows). Ontsteking van de uterusOophoritisDysmenorrheaPijn van de ribbenPijn van het lage abdomenLevercirroseHepatitisVermoeidheid door slechte leverfunctieWazig zichtOntsteking van het periost van de wervelsBotuitgroeisels
	Nei Yin: Nei Yin (Inner Yin). Kanker van de testikelsOrchitisShan qiPijn van de penis
	Tian Yang: Tian Yang (Heaven Yang). Pijn van de penisShan qiOrchitisKanker van de testikelsZwelling van het scrotumZwelling van de prostaat
	Di Yang: Di Yang (Earth Yang). Kanker van de testikelsPijn van de penisOrchitisShan qiZwelling van het scrotumZwelling van de prostaat
	Ren Yang: Ren Yang (Human Yang). Pijn van de penisKanker van de testikelsOrchitisShan qiZwelling van het scrotumZwelling van de prostaat
	Chen Yin: Chen Yin (Sinking Yin). Kanker van de tstikelsOrchitisShan qiPijn van de penisZwelling van de prostaatVergroting van de prostaatPijn van de vagina.
	Feng Chao: Feng Chao (Phoenix Nest). Onregelmatige menstruatieRode en witte leucorrhoeaBlokkade van de eileidersDislokatie van de uterusOnvruchtbaarheidZwelling en pijn van de vaginaOntsteking van de eierstokkenKanker van de uterusPijn van de uterusOntsteking van de uterusFrozen shoulder
	Shui Hai: Shui Hai (Water Ocean). Stijfheid en pijn van de nekPijn van de rugPijn van het lumbale gedeelte van de rugIschias
	Zhu Yuan: Zhu Yuan (Polished Round). CataractGlaucoomKeratitisConjuctivitisVerminderd zicht
	33: 
	01: 33.01 Qi Men (This Gate). Leucorrhea.Prolaps van de anus.Aambeien.Onregelmatige menstruatiecyclus. Reactiegebied: longen.
	02: 33.02 Qi Jiao (This Horn). Leucorrhea.Prolaps van de anus.Aambeien.Onregelmatige menstruatiecyclus. Reactiegebied: longen.
	03: 33.03 Qi Zheng (This Upright). Leucorrhea.Prolaps van de anus.Aambeien.Onregelmatige menstruatiecyclus. Reactiegebied: longen.
	04: 33.04 Huo Chuan (Fire Threaded). Palpitaties.Pijn van de onderarm.Carpale tunnen syndroomConstipatie. Reactiegebied: longen en hart.
	05: 33.05 Huo Ling (Fire Mound) Pijn van de borst.Druk op de borst.Pijn van de arm.Pijn van de onderarm.Ischias. Reactiegebied: hart.
	06: 33.06 Huo Shan (Fire Mountain) Pijn van de borst.Pijn van de onderarm.Pijn van de hand.Ischias. Reactiegebied: hart.
	08: 33.08 Shou Wu Jin (Arm Five Metal). Ischias.Pijn van het abdomen.Pijn van de kuit.Pijn van het been.Pijn of een verdoofd geviel in de kuiten en voeten als gevolg van problemen van de wervelkolom Reactiegebied: lever.
	07: 33.07 Huo Fu Hai (Fire Bowel Ocean). Hoest.Astma.Verkoudheid.Rhinitis.Dyspnoe.Anemie.Duizeligheid.Wazig zicht.Druk en spanning op de ogen.Ischias.Pijn van de benen en de rug. Reactiegebied: longen en hart.
	14: 33.14 Di Shi (Earth Scholar). Astma.Rhinitis.Pijn van de arm.Verkoudheid.Dyspnoe. Reactiegebied: hart, longen.
	09: 33.09 Shou Qian Jin (Arm 1000 Metal). Ischias.Abdominale pijn.Pijn van de kuit.Pijn van het been.Pijn of een verdoofd gevoel in kuiten of voeten als gevolg van problemen met de wervelkolom Reactiegebied: longen.
	10: 33.10 Chang Men (Intestine Gate). Enteritis.Aandoeningen van de anus.Winderigheid.Duizeligheid.Wazig zicht. Reactiegebied: lever en nieren.
	11: 33.11 Gan Men (Liver Gate). Acute hepatitis (het prikken aan de linkerzijde is bijzonder effectief en wordt daarom aanbevolen). Reactiegebied: lever.
	12: 33.12 Xin Men (Heart Gate). Carditis.Palpitaties.Verstoringen van het hartritmePijn in het gebied van de lies. Reactiegebied: hart.
	13: 33.13 Ren Shi (Humanity Scholar) Astma.Hoest.Pijn van de handpalm of de vingers.Frozen shoulder.Pijn van de (boven)rug.Aandoeningen van het hart.Palpitaties. Reactiegebied: hart en longen.
	15: 33.15 Tian Shi (Heavenly Scholar). Astma.Hoofdpijn.Verkoudheid.Pijn van de borst. Reactiegebied: hart en longen.
	16: 33.16 Qu Ling (Curved Mound). Spasmen van de spieren.Digestieve problemen.Astma.Pijn van het ellebooggewricht.Palpitaties. Reactiegebied: hart en longen.

	66: 
	01: 66.01 Hai Bao (Sea Seal). Liesbreuk.Conjuctivitis.Vaginitis.Pijn van de duim en wijsvinger. Reactiegebied: hart.
	02: 66.02 Mu Fu (Wood Wife). Rode leucorrhea.Onregelmatige menstruatiecylcus.Dysmenorrhea.Amenorrhea.Ontsteking van de uterus.Obstructie van de eileiders.Onvruchtbaarheid. Reactiegebied: hart.
	03: 66.03 Huo Ying (Fire Hard). Tonifieert het hart.Eerste hulppunt bij flauwvallen of infarct.Palpitaties.Tumoren in de uterus.Myomen in de uterus.Retentie van de placenta.Ontsteking van de uterus.Pijn van de kin.Pijn van het temporaal mandibulair gewricht.Tandknarsen (door stress).Duizeligheid. Reactiegebied: hart en lever.
	04: 66.04 Huo Zhu (Fire Master). Eerste hulppunt voor infarct.Vergroting van de beenderen.Hoofdpijn.Onsteking van- of tumoren in de uterus.Aandoeningen van het maag-darmkanaal.Aandoeningen van de lever.Neurasthenia.Stuitligging.Pijn van de handen en de voeten. Reactiegebied: hart en arterien.
	05: 66.05 Men Jin (Gate of Metal). Migraine (vooral effectief wanneer het punt tot bloeden wordt gebracht).Gastritis.Appendicitis.Abdominale pijn.Diarree.Dysenterie. Reactiegebied: maag en duodenum.
	06: 66.06 Mu Liu (Wood Remain). Splenomegalie.Aandoeningen van de lever.Indigestie.Vermoeidheid.Aandoeningen van de galblaas.Polio.Pijn en stijfheid van de middelvinger.Hoofdpijn. Reactiegebied: milt en lever. 
	07: 66.07 Mu Dou (Wood Dipper). Splenomeagalie.Aandoeningen van de lever.Indigestie.Vermoeidheid.Cholecystitis.Polio. Reactiegebied: milt en lever. 
	08: 66.08 Liu Wan (Sixth Finish). Migraine.Stopt bloedingen (zoals bv bij trauma). Reactiegebied: longen en nieren.
	09: 66.09 Shen Qu (Water Bend). Pijn van de onderrug.Perifeer oedeem.Zwellingen (verwijdert vocht uit het lichaam).Distentievan het abdomen.Pijn van de gewrichten (systemisch).Pijn van de nek. Reactiegebied: longen en nieren.
	10: 66.10 Huo Lian (Fire Lotus). Duizeligheid.Wazig zicht.Palpitaties.Vermoeidheid.Zwakte van de ledematen.Frontale hoofdpijn. Reactiegebied: hart en nieren
	11: 66.11 Huo Ju (Fire Chrysanthemum). Gevoelloosheid van de handen (bv door hoge bloeddruk, ziekte van het hart of gevorderde leeftijd).Palpitaties.Duizeligheid.Pijn van de voet.Hoge bloeddruk.Chronische stijfheid van de nek.Frontale hoofdpijn.Pijn van het bovenste deel van de oogkas.Problemen van de ogen. Reactiegebied: hart en nieren.
	12: 66.12 Huo San (Fire Scatter, Fire Powder). Hoofdpijn.Pijn van de nek.Duizeligheid.Wazig zicht.Conjuctivitis.Gevoel van distentie in het hoofd.Afnemend gezichtsvermogen.Pijn van de onderrug. Reactiegebied: hart, nieren en de zes Fu. Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	13: 66.13 Shui Jing (Water Crystal). Ontsteking van de uterus.Tumoren in de uterus.Gevoel van distentie in het abdomen. Reactiegebied: uterus.
	14: 66.14 Shui Xiang (Water Minister). NefritisPijn van de onderrug door deficientie van de nieren.Pijn van de wervelkolom.Cataract.Pre-eclampsie.Oedeem van de ledematen. Reactiegebied: hersenen en nieren.
	15: 66.15 Shui Xian (Water Immortal). NefritisPijn van de onderrug door deficientie van de nieren.Pijn van de wervelkolom.Cataract.Pre-eclampsie.Oedeem van de ledematen. Reactiegebied: hersenen en nieren.

	55: 
	01: 55.01 Huo Bai (Fire Bag). Angina pectoris.Retentie van de placenta.Brengt de bevalling op gang.Moeilijke bevalling. Reactiegebied: hart en lever.
	02: 55.02 Hua Gu Yi (Flower Bone One). Ontsteking van de ogen.Opthalmitis.Blepharitis.Conjunctivitis.Pijn van de neus.Fotofobie.Tranen door blootstelling aan wind.Hoofdpijn.Kiespijn.Tinnitus.Verlies van gehoor.Pijn van het neusbeentje. Reactiegebied: longen, milt en nieren.
	03: 55.03 Hua Gu Er (Flower Bone Two). Zwakte van de vingers.Pijn van de armen en onvermogen de armen te heffen. Reactiegebied: milt.
	04: 55.04 Hua Gu San (Flower Bone Three). Pijn van de rug.Ischias.Pijn van de wervelkolom. Reactiegebied milt.
	05: 55.05 Hua Gu Si SciaticaPijn van de wervelkolomAbdominale pijnPijn van de maagBloedingen Reactiegebied; Longen
	06: 55.06 Shang Liu HersentumorHoofdpijnZwelling van het cerebellumCraniuale zenuwpijnAlgemene vermoeidheidSnotterige neusEpistaxis Reactiegebied; Cerebellum
	0: 55.06 Shang Liu HersentumorHoofdpijnZwelling van het cerebellumCraniuale zenuwpijnAlgemene vermoeidheidSnotterige neusEpistaxis Reactiegebied; Cerebellum

	44: 
	01: 44.01 Fen Jin (Separate Metal). Verkoudheid.Rhinitis.Laryngitis. Reactiegebied: hart en longen.
	02: 44.02 Hou Zhui (Back Vertebra) Pijn van de wervels.Dislokatie van de wervels.Pijn van de wervelkolom.Nefritis.Pijn van de onderrug.Hoge bloeddruk. Reactiegebied: hart, lever en wervelkolom.
	03: 44.03 Shou Ying (Head Wisdom). Pijn van de wervels.Dislokatie van de wervels.Pijn van de wervelkolom.Nefritis.Pijn van de onderrug.Hoge bloeddruk. Reactiegebied: hart, lever en wervelkolom.
	04: 44.04 Fu Ding (Wealth Apex). Hoge bloeddruk.Vermoeidheid.Duizeligheid.Hoofdpijn. Reactiegebied: lever en hart.
	05: 44.05 Hou Zhi (Back Branch). Hoge bloeddruk.Duizeligheid.Hoofdpijn.Aandoeningen van de kransslagaderen.Pijn van de nek.Aangezichtsverlamming.Slecht helende wonden.Huidaandoeningen.Doodt bacteriën. Reactiegebied: hart.
	06: 44.06 Jian Zhong (Shoulder Center). Pijn van de knie.Pijn van de voet.Eenzijdige verlamming.Post-polio syndroom.Aandoeningen aan de kransslagaderen.Neusbloedingen.Pijn van de schouder en de arm.Huidaandoeningen (vooral in de nekregio). Reactiegebied: hart.
	07: 44.07 Bei Mian (Back Face). Reguleert het qi van de longen.Distentie van het abdomen.Winderigheid.Zwakte van de stem.Laryngitis.Braken.Acute enteritis.Vermoeidheid. Reactiegebied: abdomen.
	08: 44.08 Ren Zhong (Human Ancestor). Pijn van de voet.Pijn van het onderbeen.Pijn van de arm.Geelzucht.Oedeem.Splenomegalie.Verkoudheid.Asthma. Reactiegebied: hart, longen en lever.
	09: 44.09 Di Zhong (Earth Ancestor). Collaps van yang.Aandoeningen van het hart.Arteriosclerose. Reactiegebied: hart.
	10: 44.10 Tian Zhong (Heavenly Ancestor). Post-polio syndroom.Diabetes Mellitus.Pijn van het been.Leucorrhea.Lichaamsgeur.Vaginitis.Pijn van het uro-genitale gebied. Reactiegebied: benen en de zes Fu.
	11: 44.11 Yun Bai (Cloud White). Vaginitis.Pijn van de vagina.Leucorrhea.Post-polio syndroom. Reactiegebied: longen en de zes Fu.
	12: 44.12 Li Bai (Plum White). Okselgeur.Pijn van de kuit.Pijn van de voet.Post-polio syndroom. Reactiegebied: nieren en longen.
	13: 44.13 Zhi Tong (Branch Connect). Hoge bloeddruk.Arteriosclerose.Duizeligheid.Vermoeidheid.Pijn van de onderrug. Reactiegebied: lever, nieren en rug.
	14: 44.14 Luo Tong (Drop Connect) Hoge bloeddruk.ArterioscleroseDuizeligheid.Vermoeidheid.Pijn van de onderrug. Reactiegebied: lever, nieren en rug.
	15: 44.15 Xia Qu (Lower Curve). Post-polio syndroom.Ischias.Eenzijdige verlamming.Hoge bloeddruk.Uit de kom geschoten gewrichten. Reactiegebied: longen en lever.
	16: 44.16 Shang Qu (Upper Curve). Post-polio syndroom.Ischias.Pijn van de armen.Pijn van de benen.Hoge bloeddruk. Reactiegebied: lever en nieren.
	17: 44.17 Shui Yu (Water Curve). Nierstenen.NefritisPijn van de onderrug.Pijn van de pols.Carpale tunnel syndroom.Pijn van de arm.Pijn van de beenspieren.Algemene vermoeidheid. Reactiegebied: nieren.

	Pian Jian: Pian Jian (Side of Shoulder). Ischias.
	Hou Jian: Hou Jian (Strengthen the Throat). Ontsteking van de keel.Verkoudheid.Hoest. Reactiegebied: longen.
	Fu Ge San: Fu Ge San (Bowel Grid Three). Zeer effectief bij ernstige verkoudheid.Zeurende pijn van de beenderen en de pezen van de rug. Reactiegebied: hart en longen.
	Ding Ke: Ding Ke (Calm Coughing). Hoest. Reactiegebied: longen.
	Gu Ci Yi: Gu Ci Yi(Bone Spur One). Botuitgroeisels.Zeurende pijn van de wervels.Schade aan de wervels. Reachtiegebied: lever en nieren.
	Gu Ci San: Gu Ci San(Bone Spur Three). Botuitgroeisels.Zeurende pijn van de wervels.Schade aan de wervels. Reachtiegebied: lever.
	Gu Ci Er: Gu Ci Er(Bone Spur Two). Botuitgroeisels.Zeurende pijn van de wervels.Schade aan de wervels. Reachtiegebied: lever en nieren.
	Fei Qi Yi: Fei Qi Yi. Kortademigheid.Tracheitis.Droogte van de mond. Reactiegebied: longen en nieren.
	Fei Qi Er: Fei Qi Er Kortademigheid.Tracheitis.Droogte van de mond. Reactiegebied: longen en nieren.
	77: 
	01: 77.01 Zheng Jin (Upright Tendon). Pijn en/of stijfheid van de nek.Verrekking van de nek.Pijn van de wervelkolom.Pijn van de onderrug.Hydrocephalus. Reaxctiegebied: hersenen en wervelkolom.
	02: 77.02 Zheng Zong (Upright Ancestor). Pijn van de wervelkolom.Pijn en/of stijfheid van de nek.Pijn van de onderrug.Ischias. Reactiegebied: hersenen en wervelkolom.
	03: 77.03 Zeng Shi (Upright Master). Pijn van de schouder en/of de rug.Pijn van de onderrug.Ischias. Reactiegebied: longen en wervelkolom.
	04: 77.04 Bo Qiu (Catching Ball). Sudden Turmoil.Kramp van de beenspieren.Neusbloedingen.Pijn van de rug.Aambeien (bi-lateraal prikken). Reactiegebied: hart en longen
	05: 77.05 Yi Zhong (First Weight). Hyperthyroidie.Tonsillitis.Deviatie van de ogen en mond.Migraine.Mastitis.Aandoeningen van de borsten.Tumoren van de borsten.Meningitis.Aandoeningen van de lever.Splenomegalie.Pijn van het laterale aspect van de ribben. Reactiegebied: hart, longen en milt.
	06: 77.06 Er Zhong (Second Weight). Hyperthyroidie.Tonsillitis.Deviatie van de ogen en de mond.Mastitis.Tumoren van de borsten.Aandoeningen van de borsten.Meningitis.Aandoeningen van de lever.Splenomegalie.Pijn van het laterale aspect van de ribben. Reactiegebied: hart, longen en milt
	08: 77.08 Si Hua Shang (Four Flowers Upper). Astma.Kiespijn.Duizeligheid.Palpitaties.Aandoeningen van de kransslagaderen.Braken.Sudden Turmoil. Reactiegebied: longen en hart.
	09: 77.09 Si Hua Zhong (Four Flowers Middle). Astma.Aandoeningen van de kransslagaderen.Carditis.Arteriosclerose.Pijn van het hart.Verstikkend en ongemakkelijk gevoel. Pijn van de maag.Zwelling van de beenderen.Frozen shoulder.Pijn van de wijsvinger.Pijn van de elleboog. Reactiegebied: longen en hart
	07: 77.07 San Zhong (Third Weight). Hyperthyroidie.Tonsilitis.Deviatie van de ogen en de mond.Migraine.Mastitis.Aandoeningen van de borsten.Tumoren van de borsten.Meningitis.Aandoeningen van de lever.Splenomegaie.Pijn van het laterale aspect van de ribben. Reactiegebied: hart, longen en milt. 
	10: 77.10 Si Hua Fu (Four Flowers Append). Astma.Aandoeningen van de kransslagaderen.Carditis.Arteriosclerose.Pijn van het hart.Verstikkend en ongemakkelijk gevoel.Pijn van de maag.Zwelling van de beenderen.Frozen shoulder.Pijn van de wijsvinger.Pijn van de elleboog Reactiegebied: longen, hart en de zes Fu.
	11: 77.11 Si Hua Xia (Four Flowers Lower).  Enteritis.Pijn van de maag.Dyspnoe.Oedeem.Tandenknarsen.Uitgroeisels van het bot. Reactiegebied: longen, nieren en  de zes Fu.
	12: 77.12 Fu Chang (Bowel Intestine). Enteritis.Pijn van de maag.Dyspnoe.Oedeem.Tandenknarsen.Botuitgroeisels (hulppunt, wordt samen geprikt met 77.11). Reactiegebied: longen, nieren, hart en  de zes Fu.
	13: 77.13 Si Hua Li (Inner Four Flowers).  Aandoeningen van de kransslagaderen.Aandoeningen van het hart.Enteritis.Gastritis.Braken.Degeneratieve arthritis van de knie. Reactiegebied: hart en longen.
	14: 77.14 Si Hua Wai (Lateral Four Flowers). Kiespijn.Migraine.Aangezichtsverlamming.Enteritis.Pijn tussen de ribben.Laat het punt bloeden bij:Laterale epicondylitis.Migraine.Pijn van het oor .Pijn van de schouder en de arm.Ischias .Pijn van de voetzolen of de wreef.Hoge bloeddruk. Reactiegebied: longen en de zes Fu.
	15: 77.15 Shang Chun (Upper Lip). Pijn van de lippen.Mondzweren.Vitiligo rond de mond of de genitaliën. Reactiegebied: lippen.
	16: 77.16 Xia Chun (Lower Lip). Pijn van de lippen.Mondzweren.Vitiligo rond de mond of de genitaliën. Reactiegebied: lippen.
	17: 77.17 Tian Huang (Heavenly Emperor). Reumatische artritis.Hoge bloeddruk.Insomnia.Brandend maagzuur.Diabetes mellitus.Aandoeningen van de nieren.Nefritis.Protenuria.Duizeligheid.Pijn van de arm. Reactiegebied: nieren en hart.
	18: 77.18 Shen Guan (Kidney Gate). Belangerijkste punt voor het tonifieren van de nieren.Brandend maagzuur, Zure oprispingen.Deviatie van de oogbol.Astigmatisme.Duizeligheid, vertigo.Epilepsie.Pijn van het bovenste deel van de oogkas of van het neusbeen.Donkere ringen onder de ogen.Hysterie.Sexuele dysfunctie.Pijn van de schouder. Reactiegebied: nieren. Reactiegebied; Nieren
	19: 77.19 Di Huang (Earthly Emperor). Oedeem.Aandoeningen aan de nieren.Diabetes mellitusPijnlijk en moeilijk urineren.Vroegtijdige ejaculatie.Impotentie.Onwillekeurige zaadlozingen.Nachtelijke zaadlozingen.Bloed in de urine.Tumoren van de uterus.Onregelmatige menstruatiecyclus.Pijn van de onderrug. Reactiegebied: nieren
	20: 77.20 Si Zhi (Four Limbs). Pijn van de handen en de voeten.Pijn van de nek.Diabetes mellitus Reactiegebied: hart, nieren, ledematen.
	21: 77.21 Ren Huang (Human Emperor). Moeilijk en pijnlijk urineren.Impotentie.Vroegtijdige ejaculatie.Onwillekeurige zaadlozingen.Nachtelijke zaadlozingen.Pijn van de nek.Pijn van de onderrug.Duizeligheid.Gevoelloosheid van de handen.Bloed in de urine.Aandoeningen van de nieren.Onvruchtbaarheid. Reactiegebied: nieren
	22: 77.22 Ce San Li (Beside Three Miles). Kiespijn.Aangezichtsverlamming.Hoofdpijn.Sinusitis. Reactiegebied: gebit en longen.
	23: 77.23 Ce Xia San Li (Distal to Beside Three Miles). Kiespijn.Aangezichtspijn.Hoofdpijn.Migraine. Reactiegebied: gebit en longen
	24: 77.24 Zu Qian Jin (Leg 1000 Metal). Acute enteritis.Abcessen van de keel.Laryngitis.Tonsillitis.Tyroiditis.Pijn in de regio van de schouder en rug.Fishbone qi, plumpit qi. Reactiegebied: longen, nieren en schildklier.
	26: 77.26 Qi Hu (Seven Tigers). Pijn van het sternum, de clavicula en de ribben.Pleuritis. Reactiegebied: beenderen, borst.   
	25: 77.25 Zu Wu Jin (Leg Five Metal). Acute enteritis.Abcessen van de keel.Laryngitis.Tonsillitis.Tyroiditis.Pijn in de regio van de schouder en rug.Fishbone qi, plumpit qi. Reactiegebied: longen, nieren en schildklier.
	27: 77.27 Wai San Guan (Outer Three Gates). Tonsillitis.De bof.Laryngitis.Abcessen.Tumoren.Aandoeningen van de borsten.Pijn van de schouder en arm. Reactiegebied: longen
	28: 77.28 Guan Ming (Bright Eye). Tonifieert de nieren.Astigmatisme.Cataract.Dubbel zicht.Glaucoom.Hangende oogleden.Retinopathie en perifere neuropathie door diabetes. Reactiegebied: nieren 

	Shuang Long Yi: Shuang Long Yi (Double Dragon One). Mastitis.Ontsteking van de tepels.Tumoren van de borsten.Mediale of laterale epicondylitis.
	Shuang Long Er: Shuang Long Er (Double Dragon Two). Mastitis.Ontsteking van de tepels.Tumoren van de borsten.Mediale of laterale epicondylitis.
	88: 
	01: 88.01 Tong Guan Hart aandoeningenAcute ontsteking van het pericardiumRheumatische koortsPalpitatie'sDuizeligheidVertigoCerebrale ischemiePijn van de ledematenGastritisMisselijkheid en braken door zwangerschap Reactiegebied; Hart
	04: 88.04 Jie Mei Yi VaginitisOnsteking van de baarmoederTumoren in de baarmoederMenorrhagieMaagbloedingPijn van de lage abdomen Reactiegebied; Nieren en baarmoeder 
	03: 88.03 Tong Tian Hart aandoeningenAcute ontsteking van het pericardiumRheumatische koortsPalpitatie'sDuizeligheidVertigoCerebrale ischemiePijn van de ledematenGastritisMisselijkheid en braken door zwangerschapPijn van de knie Reactiegebied; Hart
	02: 88.02 Tong Shan Hart aandoeningenAcute ontsteking van het pericardiumRheumatische koortsPalpitatie'sDuizeligheidVertigoCerebrale ischemiePijn van de ledematenGastritisMisselijkheid en braken door zwangerschap Reactiegebied; Hart
	07: 88.07  Gan Mao Yi Ernstige verkoudheid of griepHoge koorts en rillingenHoofdpijn van verkoudheid Reactiegebied; Longen en de Zes Zang
	06: 88.06 Jie Mei San VaginitisOnsteking van de baarmoederTumoren in de baarmoederMenorrhagieMaagbloedingPijn van de lage abdomen Reactiegebied; Nieren en baarmoeder 
	05: 88.05 Jie Mei Er VaginitisOnsteking van de baarmoederTumoren in de baarmoederMenorrhagieMaagbloedingPijn van de lage abdomen Reactiegebied; Nieren en baarmoeder 
	09: 88.09 Tong Shen ImpotentieVoortijdige ejaculatiePijnlijk urinerenNephritisDiabetesLage rugpijn Rheuma door gebrekkige nierenPijn van de baarmoederRode en witte vaginale afscheiding Reactiegebied; Nieren
	08: 88.08 Gan Mao Er Ernstige verkoudheid of griepHoge koorts en rillingenHoofdpijn van verkoudheid Reactiegebied; Longen en de Zes Zang
	11: 88.11 Tong Bei ImpotentieVoortijdige ejaculatiePijnlijk urinerenNephritisDiabetesLage rugpijn Rheuma door gebrekkige nierenPijn van de baarmoederRode en witte vaginale afscheidingRugpijn Reactiegebied; Nieren
	10: 88.10 Tong Wei ImpotentieVoortijdige ejaculatiePijnlijk urinerenNephritisDiabetesLage rugpijn Rheuma door gebrekkige nierenPijn van de baarmoederRode en witte vaginale afscheidingRugpijn Reactiegebied; Nieren
	12: 88.12 Ming Huang LevercirroseHepatitisZwelling der beenderenWazig zichtVermoeidheidRugpijnPijn van de ogenParkinsonLeukemieMultiple sclerosis (vooral met dubbel zicht) Reactiegebied; Nieren (oppervlakkig), lever (Middeldiep) en hart (Diep) 
	13: 88.13 Tian Huang LevercirroseHepatitisZwelling der beenderenWazig zichtVermoeidheidRugpijnPijn van de ogenParkinsonLeukemieMultiple sclerosis (vooral met dubbel zicht) Reactiegebied; Nieren (oppervlakkig), lever (Middeldiep) en hart (Diep) 
	14: 88.14 Qi Huang LevercirroseHepatitisZwelling der beenderenWazig zichtVermoeidheidRugpijnPijn van de ogenParkinsonLeukemieMultiple sclerosis (vooral met dubbel zicht) Reactiegebied; Nieren (oppervlakkig), lever (Middeldiep) en hart (Diep) 
	15: 88.15 Huo Zhi GeelzuchtDuiziligheid door leverpatronenRugpijnCholecystitis Reactiegebied; Lever, galblaas en hart
	16: 88.16 Huo Quan GeelzuchtDuiziligheid door leverpatronenRugpijnCholecystitisPijn van de hiel Reactiegebied; Lever, galblaas en hart
	17: 88.17 Sia Ma Zhong Pijn van de ribzijdenRugpijn SciaticaPijn van de borstTuberculoseGezichtsverlammingConjuctivitisAstmaPleurisyPijn van de borstenRhinitisTinnitisHuid aandoeningenOtitisHemiplegia Reactiegebied; Lever en long
	19: 88.19 Sia Ma Xia Pijn van de ribzijdenRugpijn SciaticaPijn van de borstTuberculoseGezichtsverlammingConjuctivitisAstmaPleurisyPijn van de borstenRhinitisTinnitisHuid aandoeningenOtitisHemiplegia Reactiegebied; Lever en long
	18: 88.18Sia Ma Shang Pijn van de ribzijdenRugpijn SciaticaPijn van de borstTuberculoseGezichtsverlammingConjuctivitisAstmaPleurisyPijn van de borstenRhinitisTinnitisHuid aandoeningenOtitisHemiplegia Reactiegebied; Lever en long
	20: 88.20 Xia Quan GezichtsverlammingTic's van het gezichtDeviatie van de ogen en mondTinnitisSlecht gehoor Reactiegebied; Gezicht en longen
	23: 88.23 Jin Qian Xia (Metal Front Lower). Hoofdpijn.Epilepsie.Indigestie.Allergieen van de huid.Deficiente patronen van de lever en longen. Ractiegebied: lever en longen.
	24: 88.24 Jin Qian Shang HoofdpijnEpilepsyIndigestieHuidallergieLeegte patronen van de lever en longen Ractiegebied; Lever en longen
	21: 88.20 Xia Quan GezichtsverlammingTic's van het gezichtDeviatie van de ogen en mondTinnitisSlecht gehoor Reactiegebied; Gezicht en longen
	22: 88.22 Shang Quan GezichtsverlammingTic's van het gezichtDeviatie van de ogen en mondTinnitisSlecht gehoor Reactiegebied; Gezicht en longen
	25: 88.25 Zhong Jiu Li MigraineLage rugpijnCervicale spondylosisDoofheid en pijn  in handen en voetenGezichtsverlamming of pijnDuizeligheidTinnitisPijn van de knie en benenHemiplegiaVergroeiing van de beenderenGebrek aan sterkte van de zenuwen Reactiegebied; Longtak en de mogelijkheid armen en benen te strekken
	26: 88.26 Shang Jiu Li Pijn van de armen als gevolgd door belemmeringen in het hart-kanaalUitzetting van het abdomen als gevolg van onvoldoende nier-QiPijn van de ogen Reactiegebied; Hart en nieren 
	27: 88.27 Xia Jiu Li Pijn van de benenRugpijnPijn van de dijen Reactiegebied; Rug en benen
	28: 28.28 Jie Latrogene syncopeAlgemene pijnPijn van verwondingenPijn van injectie'sErnstige vermoeidheidAlgemene verstoringen van Qi en bloed Reactiegebied; Hart en bloedvaten
	29: 28.29 Nei Tong Guan HemiplegiaPalpitatie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematenAfasie als gevolg van een beroerte Reactiegebied; Hart
	31: 28.31 Nei Tong Tian HemiplegiaPalpitatie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematenAfasie als gevolg van een beroerte Reactiegebied; Hart
	30: 28.30 Nei Tong Shan HemiplegiaPalpitatie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematenAfasie als gevolg van een beroerte Reactiegebied; Hart
	32: 28.32 Shi Yin TonsillitisHeesheidOntsteking van de schildklierOntsteking van de bij-schildklierAfonieGezwollen keel Reactiegebied; Nieren en keel

	Pi Yi: Pi Yi SplenomegalieRugpijn Reactiegebied; Lever en milt
	Pi Er: Pi Er SplenomegalieRugpijn Reactiegebied; Lever en milt
	Pi San: Pi San SplenomegalieRugpijn Reactiegebied; Lever en milt
	99: 
	01: 99.01 Er Huan Misselijkheid en overgevenIntoxinatie door alcohol of kater Reactiegebied; de zes Fu
	02: 99.02 Mu Er Lever aandoeningenHepatomegalyPijn van de leverLevercirrose"Lin" syndroom Reactiegebied; Lever
	03: 99.03 Hou Er Palpitatie'sDyspnoePijn van de knieënPijn van de extremiteiten Reactiegebied; Hart
	04: 99.04 Tu Er NeurosePolycythemiaHoge koortsDiabetes mellitis Reactiegebied; Milt
	05: 99.05 Jin Er SciaticaAllegische rhinitisScoliose van de lendewervelsVerkoudheidAllergie Reactiegebied; Longen
	07: 99.07 Er Bei LaryngitisTonsillitisAcneMigraineConjunctivitisMoeite met het openen van de mond Reactiegebied; Keel
	06: 99.06 Shui Er Nier -leegte patronenLage rugpijnMyopiaDroge mond Reactiegebied; Nieren  
	08: 99.08 Er San VerkoudheidDiarreeMigraineTonsillitis Reactiegebied; Longen en nieren  

	1010: 
	01: 1010.01 Zeng Hui Gevolgen van beroerteVermoeidheidDeviatie van de mond en ogenStuiptrekkingen bij kinderenParkinsonMentale achterstand bij kinderenTic's Reactiegebied; Hersenen
	02: 1010.02 Zhou Yuan AstmaKortademigheidLage rugpijnSciaticaVermoeidheid Reactiegebied; Longen 
	03: 1010.03 Zhou Kun AstmaKortademigheidLage rugpijnSciaticaVermoeidheid Reactiegebied; Longen 
	04: 1010.04 Zhou Lun AstmaKortademigheidLage rugpijnSciaticaVermoeidheidHersenkanker Reactiegebied; Longen
	05: 1010.05 Qian Hui DuizeligheidNervositeitHoofdpijnWazig zichtShockSyncope Reactiegebied; Hersenen
	06: 1010.06 Hou Hui Tuberculose van de beenderenHoofdpijnDuizelgheidPijn van de wervelkolom, vooral te hoogte van de onder -en middenrugGevolgen van beroerte Reactiegebied; Hersenen en wervelkolom
	07: 1010.07 Zong Shu BrakenAfasiePijn van de nekPalpitatie'sCholera Reactiegebied; Dan Tian
	08: 1010.08 Zhen Jing Mentaal -emotionele aandoeningenSlapeloosheidTremor van de ledematenZwakheid van de benenNachtmerriesHevige nachtmerries bij kinderenRusteloze benenOnwillekeurige bewegingen Reactiegebied; Hersenen
	09: 1010.09 Shang Li Hoofdpijn Wazig zichtDuizeligheid Reactiegebied; Longen en ogen
	10: 1010.10 Si Fu Er Wazig zichtHoofdpijnAcute uitzetting van het abdomen Reactiegebied; Longen en ogen
	11: 1010.11 Si Fu Yi Wazig zichtHoofdpijnAcute uitzetting van het abdomen Reactiegebied; Longen en ogen
	12: 1010.12 Zheng Ben Allergische rhinitisPsychoseKaterAstmatischRosacea (doen bloeden!) Reactiegebied; Longen
	14: 1010.14 Ma Kuai Shui Blaas- en nierstenenCystitisRhinitisPijn van de wervelkolomFrequent urinerenLage rugpijn uitstralend langs het blaaskanaal Reactiegebied; Nieren en blaas
	13: 1010.13 Ma Jin Shui NierstenenNephritisRhinitisLage rugpijnSciaticaPijn van de borst door ademhaling Reactiegebied; Longen en nieren
	15: 1010.15 Fu Kuai Uitzetting van het abdomenAbdominale pijnHernia Reactiegebied; Nieren en de zes Fu
	16: 1010.16 Liu Kuai Stenen in de urineleiderUrethitis Reactiegebied; Urinewegen
	17: 1010.17 Qi Kuai GezichtsverlammingAlgemene zwakte door leegte van de longenStenen in de urineleiderAbdominale pijn Reactiegebied; Longen
	18: 1010.18 Mu Zhi Hysterie door leegte van de galblaasGalstenenCholecystitisNachthuilen door kinderen door nachtmerries Reactiegebied; Lever en Galblaas
	19: 1010.19 Shui Tong Lage rugpijnAcute verrekking van de onderrugRheumatiekVertigoDuizeligheidVermoeidheidDyspnoeAstmaVoedt de nieren Reactiegebied; Nieren
	20: 1010.20 Shui Jin Lage rugpijnAcute verrekking van de onderrugRheumatiekVertigoDuizeligheidVermoeidheidDyspnoeAstmaVoedt de nieren Reactiegebied; Nieren
	21: 1010.21 Yu Huo SciaticaPijn van de knieënPijn van de schouderPijn van de bovenkaak en wangenBehandeld bloedleegte en -stase Reactiegebied; Hart en lever
	22: 1010.22 Bi Yi VertigoMigraineHemiplegiaVermoeidheidPijn van de tongStijve of gespannen tongGezichtsverlammingPijn van de ledematenPijn van het gehele lichaamPijn van boven de oogkasSciaticaBehandeld leegte of stagnatie van Qi Reactiegbied; Longen, nieren en milt
	23: 1010.23 Zhou Huo Lage rugpijnVermoeidheidPalpitatie'sRheumatiek Reactiegebied; Hart
	24: 1010.24 Zhou Jin SciaticaLage rugpijnRheumatiek Reactiegebied; Longen
	25: 1010.25 Zhou Shui Pijn van de wervelkolomVerlamming van de ondersteledematenZwakte en gevoelloosheid van ondersteextremiteiten Reactiegebied; Nieren

	Shi Shui: Shi Shui Uitzetting van het abdomen Reactiegebied; Nieren en blaas
	Qi Li: Qi Li Slechts gebruikt om de werking van 88.25 te bevorderen (Zhong Jiu Li)
	Huo Fu: Huo Fu MigraineHersenschuddingHemiplegiaPijn van de zenuwen van de schedelVerstrakking en pijn van de nekRugpijn Lumbale pijnSciaticaVergroeiing van de lende- en borstwervelsAandoeningen van de kransslagaderDruk op de borstNephritisAambeien
	Huo Liang: Huo Liang MigraineHersenschuddingHemiplegiaPijn van de zenuwen van de schedelVerstrakking en pijn van de nekRugpijn Lumbale pijnSciaticaVergroeiing van de lende- en borstwervelsAandoeningen van de kransslagaderDruk op de borstNephritisAambeien
	Huo Chang: Huo Chang MigraineHersenschuddingHemiplegiaPijn van de zenuwen van de schedelVerstrakking en pijn van de nekRugpijn Lumbale pijnSciaticaVergroeiing van de lende- en borstwervelsAandoeningen van de kransslagaderDruk op de borstNephritisAambeien
	Jin Fu: Jin Fu Migraine Hemiplegia"Wei" atrofie patronenRugpijnLumbale pijnBijzonder effectief bij sciaticaPijn van de borstAcute pneumonieAandoeningen aan de kransslagaderPijn van de schouderPijn van de rib-zijdenAambeien
	Jin Liang: Jin Liang Migraine Hemiplegia"Wei" atrofie patronenRugpijnLumbale pijnBijzonder effectief bij sciaticaPijn van de borstAcute pneumonieAandoeningen aan de kransslagaderPijn van de schouderPijn van de rib-zijdenAambeien
	Jin Chang: Jin Chang Migraine Hemiplegia"Wei" atrofie patronenRugpijnLumbale pijnBijzonder effectief bij sciaticaPijn van de borstAcute pneumonieAandoeningen aan de kransslagaderPijn van de schouderPijn van de rib-zijdenAambeien
	Mu Fu: Mu Fu Hoofdpijn Lumbale pijnRugpijn SciaticaVergroeiing van beenderenAandoeningen van de kransslagaderHepatitisConstipatieDiarree"Klimmende" QiVergrote prostaatAambeienCystitisOnstekinging van de urinewegenPijn van de benenOntsteking van de gewrichten door wind-damp
	Mu Liang: Mu Liang Hoofdpijn Lumbale pijnRugpijn SciaticaVergroeiing van beenderenAandoeningen van de kransslagaderHepatitisConstipatieDiarree"Klimmende" QiVergrote prostaatAambeienCystitisOnstekinging van de urinewegenPijn van de benenOntsteking van de gewrichten door wind-damp
	Mu Chang: Mu Chang Hoofdpijn Lumbale pijnRugpijn SciaticaVergroeiing van beenderenAandoeningen van de kransslagaderHepatitisConstipatieDiarree"Klimmende" QiVergrote prostaatAambeienCystitisOnstekinging van de urinewegenPijn van de benenOntsteking van de gewrichten door wind-damp
	Nei Tong Guan: Nei Tong Guan HemiplegiaPalpitaitie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematen Reactiegebied; Hartr
	Nei Tong Shan: Nei Tong Shan HemiplegiaPalpitaitie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematen Reactiegebied; Hart
	Nei Tong Tian: Nei Tong Tian HemiplegiaPalpitaitie'sBeroerteTIAGebrek aan sterkte in de ledematen Reactiegebied; Hart
	Shi Yin: Shi Yin TonsillitisHeesheidOntsteking van de schildklierOntsteking van de bij-schildklierGezwollen keel Reactiegebied; Nioeren en keel
	Mu Hua Yi: Mu Hua Yi (Wood Splendor One). Distentie van de maag en de darmen als gevolg van patronen van de leverSplenomegalieKrampen in de benenSpasme van de kuiten
	Mu Hua Er: Mu Hua Er (Wood Splendor Two). Distentie van de maag en de darmen als gevolg van patronen van de leverSplenomegalieKrampen in de benenSpasme van de kuitenPijn van de schouder.
	Ma Ji: Ma Ji Uitzetting van de maagAbdominale pijn Reactiegebied; Blaas
	DT: 
	01: Ma Ji Uitzetting van de maagAbdominale pijn Reactiegebied; Blaas
	02: Ma Ji Uitzetting van de maagAbdominale pijn Reactiegebied; Blaas
	13: Ma Ji Uitzetting van de maagAbdominale pijn Reactiegebied; Blaas
	14: Ma Ji Uitzetting van de maagAbdominale pijn Reactiegebied; Blaas

	San Hai: San Hai
	San Xing: San Xing

	b: 
	11: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	21: 
	23: 
	27: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	22: 
	25: 
	26: 
	24: 

	Zhi Wei: 
	Zhi Fei: 
	San Xian: 
	Xi Ling: 
	Zheng Tu: 
	Jian Pi: 
	Shui Yao: 
	Zheng Shui: 
	Ba Guan a: 
	Ba Guan b: 
	Ba Guan c: 
	Ba Guan d: 
	Qi Hua: 
	Mu Huo: 
	22: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	01: 
	02: 
	10: 
	08: 
	09: 
	11: 

	Zhi Han: 
	Fan Hou Jue: 
	San Cha Yi: 
	San Cha Er: 
	San Cha San: 
	Zhong Kui: 
	Nai Bai: 
	Wai Bai: 
	Fen Bai: 
	San Jian: 
	Shen Shui: 
	Xia Jian: 
	Shuang Chuan: 
	Ce Jian: 
	Kai Pi: 
	Huo Xing Xia: 
	Shuang Ling: 
	Tu Xing Er: 
	Huo Xing Shang: 
	Tu Xing Yi: 
	Huo Long: 
	Ding Chuan: 
	Mu Ling: 
	Tu Hang Er: 
	Tu Hang Yi: 
	Tai Yang Er: 
	Tu Gong Yi: 
	Tu Gong Er: 
	Tai Yang Yi: 
	Shui Hai: 
	Shui Qing: 
	Shui Yuan: 
	Fen Shui: 
	Mu Guan: 
	Gu Guan: 
	San He: 
	San Chi: 
	San Feng: 
	Jin Xing Xia: 
	Jin Xing Shang: 
	San Hai: 
	San Xing: 
	San Huo: 
	San Mao: 
	Zeng Chang Er: 
	Huai Ling: 
	33: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	14: 
	15: 
	16: 
	13: 
	13: 

	66: 
	01: 
	02: 
	03: 
	07: 
	08: 
	04: 
	05: 
	06: 
	09: 
	14: 
	15: 
	13: 
	12: 
	11: 
	10: 

	55: 
	06: 
	05: 
	04: 
	03: 
	02: 
	01: 

	44: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	08: 
	09: 

	Pian Jian: 
	Hou Jian: 
	Fu Ge San: 
	Ding Ke: 
	Gu Ci Yi: 
	Gu Ci Er: 
	Gu Ci San: 
	Fei Qi Er: 
	Fei Qi Yi: 
	77: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	10: 
	12: 
	13: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	14: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	11: 
	08: 
	09: 
	07: 

	Shuang Long Yi: 
	Shuang Long Er: 
	88: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	23: 
	24: 
	19: 
	17: 
	18: 
	16: 
	14: 
	15: 
	12: 
	13: 
	20: 
	21: 
	22: 
	25: 
	27: 
	26: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 

	Pi Yi: 
	Pi Er: 
	Pi San: 
	99: 
	01: 
	06: 
	04: 
	03: 
	08: 
	05: 
	07: 
	02: 

	1010: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 

	Shi Shui: 
	Ma Ji: 
	Qi Li: 
	Huo Fu: 
	Huo Liang: 
	Huo Chang: 
	Mu Fu: 
	Mu Liang: 
	Mu Chang: 
	Jin Fu: 
	Jin Liang: 
	Jin Chang: 
	DT: 
	01: 
	02: 
	13: 
	14: 

	Shao Bai: 
	Qi Hua: 
	Chen Yin: 
	Ren Yang: 
	Di Yang: 
	Tian Yang: 
	Nei Yin: 
	Chen Yin0: 
	Nei Yin: 
	Tian Yang: 
	Di Yang: 
	Ren Yang: 
	Chen Yin: 

	11: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	06: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 

	Zhi Wei: 
	Zhi Fei: 
	San Xian: 
	Xi Ling: 
	Zheng Tu: 
	Jian Pi: 
	Ding Chuan: 
	Tu Hang Er: 
	Mu Ling: 
	Tai Yang Yi: 
	Tai Yang Er: 
	Tong Gu Yi: 
	Tong Gu Er: 
	Shen Shui: 
	Xia Jian: 
	Shuang Chuan: 
	Ce Jian: 
	Kai Pi: 
	Shuang Ling: 
	Tu Hang Yi: 
	Huo Xing Shang: 
	Huo Xing Xia: 
	Tu Xing Yi: 
	Tu Xing Er: 
	Huo Long: 
	Mu Hua Er: 
	Nei Yin: 
	Tian Yang: 
	Di Yang: 
	Ren Yang: 
	Chen Yin: 
	Feng Chao: 
	Shui Qing: 
	Fen Shui: 
	Shui Hai: 
	Shui Yuan: 
	Shui Yao: 
	Shao Bai: 
	Zheng Shui: 
	Ba Guan a: 
	Ba Guan b: 
	Ba Guan c: 
	Ba Guan d: 
	Qi Hua: 
	Mu Huo: 
	22: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	01: 
	02: 
	10: 
	11: 

	Fan Hou Jue: 
	Zhi Han: 
	Zhong Kui: 
	San Cha Yi: 
	San Cha Er: 
	San Cha San: 
	Gu Guan: 
	Mu Guan: 
	Zeng Chang Er: 
	San He: 
	San Chi: 
	San Feng: 
	Jin Xing Shang: 
	San Xing: 
	San Huo: 
	San Mao: 
	Zhi San Huang: 
	Zhu Yuan: 
	33: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	10: 

	44: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 

	Pian Jian: 
	Hou Jian: 
	Fu Ge San: 
	Ding Ke: 
	Gu Ci Yi: 
	Gu Ci Er: 
	Gu Ci San: 
	Fei Qi Yi: 
	Fei Qi Er: 
	66: 
	01: 
	02: 
	15: 
	14: 
	13: 
	12: 
	11: 
	10: 
	09: 
	08: 
	07: 
	06: 
	05: 
	04: 
	03: 

	55: 
	06: 
	03: 
	02: 
	01: 
	05: 
	04: 

	77: 
	01: 
	04: 
	03: 
	02: 
	05: 
	07: 
	06: 
	12: 
	11: 
	10: 
	09: 
	08: 
	16: 
	15: 
	13: 
	14: 
	20: 
	19: 
	18: 
	17: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 

	Shuang Long Er: 
	Shuang Long Yi: 
	88: 
	01: 
	02: 
	03: 
	4: 
	05: 
	06: 
	07: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	08: 

	Icon: 
	oor posterieur: 
	11: 
	0: 
	0: 

	0: 
	0: 


	99: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	06: 
	07: 
	08: 
	05: 

	1010: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	06: 
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	15: 
	16: 
	17: 
	23: 
	22: 
	21: 
	20: 
	19: 
	18: 
	24: 
	25: 
	14: 

	Ma Ji: 
	Wei Bai: 
	Fen Bai: 
	San Hai: 
	Terug2: 
	Terug3: 
	Terug4: 
	Terug5: 
	Terug1: 
	Pi Er: 
	Pi San: 
	Huo Fu: 
	Qi Li: 
	Pi Yi: 
	Huo Liang: 
	Huo Chang: 
	Jin Fu: 
	Jin Liang: 
	Jin Chang: 
	Mu Fu: 
	Mu Liang: 
	Mu Chang: 
	Huai Ling: 
	Mu Hua Yi: 
	Pip: 
	Tu Hang Er: 
	IF D 4: 
	MF D 3: 
	LF D 4: 
	RF D 3: 
	LF D 3: 
	IF D 3: 
	IF D 4b: 
	IF D 3b: 
	MF D 4: 
	MF D 3b: 
	MF D 4b: 
	RF D 4: 
	RF D 4b: 
	RF D 3b: 
	LF D 4b: 
	LF D 3b: 
	LF P 4: 
	LF P 4b: 
	RF P 3: 
	RF P 4: 
	RF P 3b: 
	RF P 4b: 
	MF P 4: 
	MF P 3: 
	MF P 4b: 
	MF P 3b: 
	IF P 3b: 
	IF P 4b: 
	TH P 4: 
	IF P 4: 
	IF P 3: 
	TH P 4b: 

	Loc: 
	1101: 11.01 Da Jian (Big Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, halverwege het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	11: 
	02: 11.02 Xiao Jian (Small Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, halverwege tussen 11.01 Da Jian en het proximale interphalangeale gewricht aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	03: 11.03 Fu Jian (Floating Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, op de overgang tussen het distale 1/3 en het middelste 1/3 deel van het middelste phalangeaal aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	04: 11.04 Wai Jian (Outer Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, op de overgang tussen het middelste 1/3 en het middelste proximale 1/3 deel van het middelste phalangeaal aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	05: 11.05 Zhong Jian (Center Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger op de middenlijn van het proximale phalangeaal, halverwege het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van de dikke darm.Prik het punt perpendiculair vanaf de palmaire zijde tot de naald het bot raakt.
	06: 11.06 Huan Chao (Return to the Nest). In het midden van de ulnaire zijde van  het middelste phalangeaal van de ringvinger waar de huid van kleur verandert op het kanaal van de driewarmer. Prik perpendiculair vanaf de ulnaire middenlijn waar de huid van kleur verandert tot de naald het bot raakt.
	07: 11.07 Zhi Si Ma (Finger Team of Horses). Groep van drie punten, op het dorsale aspect van het middelste phalangeaal van de wijsvinger, gelijkmatig verdeeld langs de ulnaire rand van het bot op het kanaal van de dikke darm.  Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	08: 11.08 Zhu Wu Jin (Finger Five Metal) 
	09: 11.09 Xin Xi (Heart Knee) 
	10: 11.10 Mu Huo (Wood Fire). Op het dorsale aspect van de middelvinger in het midden van het distale interphalangeale gewricht, op het kanaal van het pericardium.Prik transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de vinger, horizontaal onder de huid (en de pees) door in de richting van de pink.
	11: 11.11 Fei Xin (Lung Heart). Groep van twee punten, gelijkmatig verdeeld over het dorsale aspect van de middelvinger op de middenlijn tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht, op het kanaal van het pericardium. Prik transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de vinger, horizontaal onder de huid (en de pees) door, in de richting van de pink.
	12: 11.12 Er Jiao Ming (Two Corners Bright). Groep van twee punten op de dorsale middenlijn van de middelvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van het pericardium. Prik transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de vinger, horizontaal onder de huid (en de pees) door in de richting van de pink.
	13: 11.13 Dan (Gallbladder). Groep van twee punten, op het dorsale aspect van het proximale phalangeaal van de middelvinger aan de radiale en ulnaire zijde van de rand van het bot, op het kanaal van het pericardium. Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en ulnaire zijde van het bot.
	14: 11.14 Zhi San Zhong (Finger Three Weight). Groep van drie punten, gelijkmatig verdeeld over het dorsale aspect van het middelste phalangeaal van de ringvinger aan de ulnaire zijde van het bot, op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	15: 11.15 Zhi Shen (Finger Kidney). Groep van drie punten, op het dorsale aspect van het proximale phalangeaal van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld  tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de ulnaire zijde van het bot op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.  
	16: 11.16 Huo Xi (Fire Knee). 0,2 cun lateraal van de ulnaire nagelhoek van de pink op het kanaal van de dunne darm (overlapt met Shao Ze dunne darm 1).
	17: 11.17 Mu (Wood Point). Groep van twee punten, op het palmaire aspect van het proximale phalangeaal van de wijsvinger gelijkmatig verdeeld tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de ulnaire zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	18: 11.18 Pi Zhong (Spleen Swelling). Groep van twee punten, gelijkmatig verdeeld over de middenlijn van het palmaire aspect van het middelste phalangeaal van de middelvinger, op het kanaal van het pericardium. Prik het punt perpendiculair vanaf de palmaire zijde tot de naald het bot raakt.
	19: 11.19 Xin Chang (Heart Normal). Groep van twee punten, op het palmaire aspect van het proximale phalangeaal van de middelvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de ulnaire zijde van het bot, op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	20: 11.20 Mu Yan (Wood Blazing). Groep van twee punten op het palmaire aspect van het middelste phalangeaal van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het distale en het proximale interphalangeaalgewricht aan de ulnaire zijde van het bot op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	21: 11.21 San Yan (Three Eyes). Op het palmaire aspect van het proximale phalangeaal van de ringvinger op de overgang tussen het distale en middelste 1/3 deel van de afstand tussen het proximale interphalangeale gewricht het het proximale huidplooitje aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	22: 11.22 Fu Yuan (Recovery). Groep van drie punten op het palmaire aspect van het proximale phalangeaal van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de ulnaire rand van het bot op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	23: 11.23 Yan Huang (Eye Yellow). Op het palmaire aspect van de pink op het middenpunt van de middenlijn van het middelste phalangeaal op het kanaal van het hart of het kanaal van de dunne darm.Prik het punt perpendiculair vanaf de palmaire zijde tot de naald het bot raakt.
	24: 11.24 Fu Ke (Gynecology). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de duim, gelijkmatig verdeeld over het proximale phalangeaal  tussen het interphalangeale gewricht en het metacarpo-phalangeale gewricht aan de ulnaire zijde van het bot op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	25: 11.25 Zhi Xian (Stop Drooling). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de duim, gelijkmatig verdeeld over het proximale phalangeaal  tussen het interphalangeale gewricht en het metacarpo-phalangeale gewricht aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	26: 11.26 Zhi Wu (Control the Dirty). Groep van drie punten, gelijkmatig verdeeld over de middenlijn van het dorsale aspect van het proximale phalangeaal van de duim op het kanaal van de longen. Deze punten worden niet aangeprikt maar tot bloeden gebracht.
	27: 11.27 Wu Hu (Five Tigers). Groep van vijf punten, gelijkmatig verdeeld over de radiale zijde van het proximale phalangeaal van de duim waar de huid van kleur verandert (op de overgang tussen het palmaire en het dorsale aspect van de duim) op het kanaal van de longen. Deze punten zijn vanaf distaal naar proximaal genummerd (1 t/m 5).Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.

	Shen Shui: Shen Shui (Didney Water). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, op de middenlijn op het distale phalangeaal, halverwege het distale interphalangeale gewricht en de top van de vinger op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Xia Jian: Xia Jian (Lower Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, op de middenlijn van het middelste phalangeaal, halverwege tussen het proximale en distale interphalangeaal gewricht op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Shuang Chuan:  Shuang Chuan (Double Cough). Groep van twee punten op het palmaire aspect van de wijsvinger aan beide zijden van het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale en ulnaire zijde van het bot.
	Ce Jian: Ce Jian (Beside Distance). Op het palmaire aspect van de wijsvinger, halverwege tussen 11.01 en het proximale huidplooitje aan de radiale zijde van het bot, op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Nei Yin: Nei Yin (Inner Yin). Aan de radiale zijde van de wijsvinger waar de huid van kleur verandert, halverwege tussen het distale interphalangeale gewricht en de top van de vinger op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tian Yang:  Tian Yang (Heaven Yang). Op het radiale aspect van de wijsvinger waar de huid van kleur verandert, halverwege tussen Di Yang en het distale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.  
	Di Yang:  Di Yang (Earth Yang). Op het radiale aspect van de wijsvinger waar de huid van kleur verandert halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Ren Yan:   Ren Yang (Human Yang). Op het radiale aspect van de wijsvinger waar de huid van kleur verandert, halverwege tussen Di Yang en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Chen Yin:  Chen Yin (Sinking Yin). Op het radiale aspect van de wijsvinger waar de huid van kleur verandert, op de overgang tussen het bovenste 1/4 en het onderste 3/4 van de afstand tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Zhi Wei: Zhi Wei (Finger Stomach). Groep van drie punten op het dorsale aspect van het middelste phalangeaal van de wijsvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Zhi Fei: Zhi Fei (Finger Lung). Groep van drie punten op het dorsale aspect van het  proximale phalangeaal van de wijsvinger, gelijkmatig verdeeld tussen het het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje aan de radiale zijde van het bot op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	San Xian: San Xian (Three Immortals). Groep van drie punten op het dorsale aspect van de wijsvinger, gelijkmatig verdeeld op de middenlijn tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van de dikke darm.Prik transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de vinger, horizontaal onder de huid (en de pees) door.
	Huo Xing Shang: Huo Xing Shang (Upper Fire Star). Op het palmaire aspect van het proximale phalangeaal van de middelvinger op de middenlijn tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.
	Huo Xing Xia: Huo Xing Xia (Lower Fire Star). Op het palmaire aspect van de middelvinger op de middenlijn van het middelste phalangeaal halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeaal op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tu Xing Yi: Tu Xing Yi (Promote Earth One). Op het palmaire aspect van de middelvinger op de middenlijn van het proximale phalangeaal halverwege tussen Huo Xing Shang het het proximale huidplooitje op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tu Xing Er: Tu Xing Er (Promote Earth Two). Op het palmaire aspect van de middelvinger op de middenlijn van het proximale phalangeaal, halverwege tussen Huo Xing Shang en het proximale  interphalangeale gewricht op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Xi Ling: Xi Ling (Knee Magic). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de middelvinger, 0,2 cun naast de radiale en de ulnaire nagelhoek op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en de ulnaire zijde van het bot.
	Mu Hua Yi: Mu Hua Yi (Wood Splendor One). Op het radiale aspect van de middelvinger waar de huid van kleur verandert, halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Mu Hua Er: Mu Hua Er (Wood Splendor Two). Op het ulnaire aspect van de middelvinger waar de huid van kleur verandert, halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Kai Pi: Kai Pi (Open the Spleen). Op het palmaire aspect van de middelvinger op de middenlijn in het midden van het distale phalangeaal op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Shuang Ling:  Shuang Ling (Double Magic). Groep van twee punten op het palmaire aspect van de middelvinger, 0,2 cun vanaf het midden van het huidplooitje van het proximale interphalangeale gewricht aan de radiale en ulnaire zijde van het bot. Prik perpendiculair of oblique tot 0,2 cun diep of prik donker gekleurde vaatjes aan. 
	Ding Chuan: Ding Chuan (Stop Cough). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld langs de radiale rand van het middelste phalangeaal tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Mu Ling: Mu Ling (Wood Magic). Op het palmaire aspect van de ringvinger, 0,2 cun radiaal van het middenpunt van het huidplooitje van het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Tu Hang Yi: Tu Hang Yi (Earth Boat One). Op het palmaire aspect van de ringvinger, op de middenlijn van het proximale phalangeaal halverwege tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.
	Tu Hang Er: Tu Hang Er (Earth Boat Two). Op het palmaire aspect van de ringvinger, op de middenlijn van het middelste phalangeaal, halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Zheng Tu: Zheng Tu (Upright Earth). Groep van drie punten op het dorsale aspect van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld langs de radiale zijde van het middelste phalangeaal tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht, tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Jian Pi: Jian Pi (Strengthen the Spleen). Groep van drie punten op het dorsale aspect van de ringvinger, gelijkmatig verdeeld langs de radiale zijde van het proximale phalangeaal tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer. Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Feng Chao: Feng Chao (phoenix Nest). Groep van drie punten op het radiale aspect van de ringvinger waar de huid van kleur verandert, gelijkmatig verdeeld over het proximale phalangeaal tussen het proximale interphalangeale gewricht en het proximale huidplooitje tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tai Yang Er: Tai Yang Er (Greater Yang Two). Op het palmaire aspect van de pink op de middenlijn en op het middenpunt van het middelste phalangeaal op het kanaal van het hart of de dunne darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tong Gu Yi: Tong Gu Yi (Penetrate Bone One). Op het palmaire aspect van de pink aan de ulnaire zijde van het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair dichtbij het ulnaire aspect van het proximale interphalangeale gewricht, als er donkere adertjes zichtbaar zijn kan direct daarin geprikt worden.
	Tong Gu Er: Tong Gu Er (Penetrate Bone Two). Op het palmaire aspect van de pink aan de radiale zijde van het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van het hart.Prik perpendiculair dichtbij het radiale aspect van het proximale interphalangeale gewricht, als er donkere adertjes zichtbaar zijn kan direct daarin geprikt worden.
	Shui Qing: Shui Qing (Clear Water). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de pink, gelijkmatig verdeeld langs de radiale rand van het middelste phalangeaal tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van het hart. Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Fen Shui: Fen Shui (Divide Water) Groep van drie punten op het palmaire aspect van de pink, gelijkmatig verdeeld langs de radiale rand van het proximale phalangeaal op het kanaal van het hart. Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de radiale zijde van het bot.
	Shui Hai: Shui Hai (Water Ocean). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de pink, gelijkmatig verdeeld langs de ulnaire zijde van het middelste phalangeaal tussen het distale en het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	Shui Yuan: Shui Yuan (Water Source). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de pink, gelijkmatig verdeeld langs de ulnaire rand van het proximale phalangeaal op het kanaal van de dunne darm. Prik perpendiculair vanaf de palmaire zijde en raak daarbij de ulnaire zijde van het bot.
	Shui Yao: Shui Yao (Lumbar Water). Groep van drie punten op het dorsale aspect van de pink op een horizontale lijn over het middelste phalangeaal halverwege tussen het distale en het proximale interphalangeaalgewricht, een punt op de middenlijn, een punt aan de radiale zijde van het bot en een punt aan de ulnaire zijde van het bot op de kanalen van het hart en van de dunne darm.Prik het middelste punt transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de pink, horizontaal onder de huid (en de pees) door en prik de andere punten perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en ulnaire zijde van het bot.
	Zheng Shui: Zheng Shui (Upright Water). Groep van drie punten op het dorsale aspect van de pink op een horizontale lijn over het proximale phalangeaal halverwege tussen het proximale interphalangeaalgewricht en het proximale huidplooitje, een punt op de middenlijn, een punt aan de radiale zijde van het bot en een punt aan de ulnaire zijde van het bot op de kanalen van het hart en van de dunne darm.Prik het middelste punt transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de pink, horizontaal onder de huid (en de pees) door en prik de andere punten perpendiculair vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en ulnaire zijde van het bot.
	Shao Bai: Shao Bai (Small White). Op het dorsale aspect van de pink aan de radiale zijde van het proximale interphalangeale gewricht op het kanaal van het hart.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde.
	Huai Ling: Huai Ling (Miraculous Ankle). Op het radiale aspect van de duim op het middenpunt van het metacarpo-phalangeale gewricht waar de huid van kleur verandert op dezelfde lijn als 11.27 op het kanaal van de longen.
	Zhi San Huang: Zhi San Huang (Finger Three Yellows). Groep van drie punten op het ulnaire aspect van de duim, gelijkmatig verdeeld langs de ulnaire rand van het proximale phalangeaal op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair dichtbij de ulnaire rand van het bot.
	Zhu Yuan: Zhu Yuan (Polished Round). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de duim aan radiale en ulnaire zijde vn het interphalangeale gewricht op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde langs de rand van het gewricht of prik oblique om het gewricht te raken.
	Ba Guan a: Ba Guan 1 & 2 (Eight Gates 1 & 2). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de wijsvinger, 1/2 cun lateraal en mediaal en 1/4 cun proximaal van het dorsale middenpunt van het proximale phalangeaal van de wijsvinger op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair of oblique vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en de ulnaire zijde van het bot.
	Ba Guan b: Ba Guan 3 & 4 (Eight Gates 3 & 4). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de middelvinger, 1/2 cun lateraal en mediaal en 1/4 cun proximaal van het dorsale middenpunt van het proximale phalangeaal van de middelvinger op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair of oblique vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en de ulnaire zijde van het bot.
	Ba Guan c: Ba Guan 5 & 6 (Eight Gates 5 & 6). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de ringvinger, 1/2 cun lateraal en mediaal en 1/4 cun proximaal van het dorsale middenpunt van het proximale phalangeaal van de ringvinger op de kanalen van het pericardium en de driewarmer.Prik perpendiculair of oblique vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en de ulnaire zijde van het bot.
	Ba Guan d: Ba Guan 7 & 8 (Eight Gates 7 & 8). Groep van twee punten op het dorsale aspect van de pink, 1/2 cun lateraal en mediaal en 1/4 cun proximaal van het dorsale middenpunt van het proximale phalangeaal van de pink op de kanalen van de dunne darm en het hart.Prik perpendiculair of oblique vanaf de dorsale zijde en raak daarbij de radiale en de ulnaire zijde van het bot.
	Qi Hua: Qi Hua (Seven Splendors). Groep van zeven punten op het dorsale aspect van de hand bij de radiale en ulnaire zijden van de proximale interphalangeale gewrichten van de wijsvinger, de middelvinger en de ringvinger en aan de ulnaire zijde van het proximale interphalangeale gewricht van de pink. Prik perpendiculair vanaf de dorsale zijde aan de radiale en ulnaire aspecten van de proximale interphalangeale gewrichten op prik oblique om de gewrichten te raken.
	Mu Huo: Mu Huo (Wood Fire). Groep van vier punten op het dorsale aspect van de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger en de pink op de middenpunten van de distale interphalangeaal gewrichten van deze vingers (het punt op de middelvinger overlapt met 11.10).Prik transversaal langs de middenlijn van het dorsale aspect van de vinger, horizontaal onder de huid door.
	22: 
	01: 22.01 Chong Zi (Double Child). Op het palmaire aspect van de duimmuis, ongeveer 1 cun proximaal van de huidplooi tussen het eerste en het tweede metacarpaal op het kanaal van de longen. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	02: 22.02 Chong Xian (Double Immortal). Op het palmaire aspect van de duimmuis, bij het samenkomen van het eerste en tweede metacarpaal (recht tegenover 22.05) op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	03: 22.03 Shang Bai (Upper White). Op het dorsum van de hand tussen het tweede en derde metacarpaal, 1/2 cun proximaal van de metacarpale gewrichten tussen de kanalen van de dikke darm en het pericardium.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	04: 22.04 Da Bai (Big White). Op het dorsum van de hand, 1 cun ditaal van het samenkomen van het eerste en tweede metacarpaal op het kanaal van de dikke darm (of overlappend met dikke darm 3).Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep of prik in ulnaire richting waarbij de naald het bot raakt.
	05: 22.05 Ling Gu (Miraculous Bone). Op het dorsum van de hand bij het samenkomen van het eerste en het tweede metacarpaal op het kanaal van de dikke darm (recht tegenover 22.02).Prik perpendiculair tot 1 cun of verbind de naald met 22.02.
	06: 22.06 Zhong Bai (Center White). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpalen van de ringvinger en de pink, 1/2 cun proximaal van de metacarpo-phalangeale gewrichten op het kanaal van de driewarmer (overlapt met driewarmer 3).Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep, de naald kan zo geplaatst worden dat pezen en/of botweefsel geraakt wordt.
	07: 22.07 Xia Bai (Lower White). Op het dorsale aspect van de hand tussen het vierde en vijfde metacarpaal, 1,5 cun proximaal van de metacarpo-phalangeale gewrichten op het kanaal van de driewarmer (overlapt het extra punt Yao Tong Xue (N-UE-19).Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep, de naald kan zo geplaatst worden dat pezen en/of botweefsel geraakt wordt.
	08: 22.08 Wan Shun Yi (Wrist Flow One). Op het ulnaire aspect van de hand waar de huid van kleur verandert, 1/2 cun proximaal van dunne darm 3 en 2,5 cun distaal van de polsplooi op het kanaal van de dunne darm. Prik perpendiculair vanaf de ulnaire rand van de hand tot de naald het bt raakt of prik vanaf het dorsale aspect van de hand perpendiculair tot 1,5 cun diep waarbij de naald het bot raakt.
	09: 22.09 Wan Shun Er (Wrist Flow Two). Op het ulnaire aspect van de hand waar de huid van kleur verandert, 1 cun proximaal van 22.08 en 1,5 cun distaal van de polsplooi op het kanaal van de dunne darm. Prik perpendiculair vanaf de ulnaire rand van de hand tot de naald het bt raakt of prik vanaf het dorsale aspect van de hand perpendiculair tot 1,5 cun diep waarbij de naald het bot raakt.
	10: 22.10 Shou Jie (Hand Release). Op het palmaire aspect van de hand tussen het vierde en het vijfde metacarpaal 1/2 cun proximaal van de distale horizontale lijn op het kanaal van het hart (overlapt met hart 8.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	11: 22.11Tu Shui (Earth Water) Groep van drie punten, gelijkmatig verdeeld over het metacarpaal van de duim waar de huid van kleur verandert op het kanaal van de longen (het middelste punt overlapt met Yu Ji long 10).Prik perpendiculair langs het bot tot 1 cun diep, gebruik maar twee punten tegelijkertijd.

	Gu Guan: Gu Guan (Bone Gate). Op het palmaire aspect van de hand, ongeveer 1/2 cun distaal van de top van het os scapohideus tussen de kanalen van de longen en het pericardium.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Mu Guan: Mu Guan (Wood Gate) Op het palmaire aspect van de hand, ongeveer 1/2 cun distaal van de top van het os pisiforme tussen de kanalen van het hart en het pericardium.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Fan Hou Jue: Fan Hou Jue(Cutting Opposite and Behind). Op het dorsum van de hand, 1 cun distaal van 22.05 aan de ulnaire zijde van het eerste metacarpaal, tussen de kanalen van de lonen en de dikke darm. Prik perpendiculair 1/2 cun diep, de naald kan zo geplaatst worden dat het bot geraakt wordt.
	Zhong Kui: Zhong Kui (Important Chief). Op het dorsale aspect van de hand, aan de radiale zijde van het tweede metacarpaal, 1 cun distaal van 22.04 (overlapt met dikke darm 3).Prik perpendiculair in ulnaire richting onder het bot door.
	Zeng Chang Er: Zheng Chang Er(Increase Growth Two) Groep van twee punten op het palmaire aspect van de hand langs de radiale rand van het vijfde metacarpaal, een punt ligt 1/2 cun proximaal van 22.10 en het andere punt ligt 1/2 cun distaal van 22.10 op het kanaal van het hart.Prik de punten perpendiculair.
	San Cha Yi: San Cha Yi.(Three Openings One). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpo-phalangeale gewrichten van de wijsvinger en de middelvinger, tussen de kanalen van de dikke darm en het pericardium. Prik het punt horizontaal parallel langs de metacarpalen tot 1,5 cun.
	San Cha Er: San Cha Er.(Three Openings Two). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpo-phalangeale gewrichten van de middelvinger en de ringvinger, tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer.Prik het punt horizontaal parallel langs de metacarpalen tot 1,5 cun.
	San Cha San: San Cha YiSan.(Three Openings Three). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpo-phalangeale gewrichten van de ringvinger en de pink, op het kanaal van de driewarmer.Prik het punt horizontaal parallel langs de metacarpalen tot 1,5 cun.
	Nei Bai: Nei Bai (Inner White). Op het dorsale aspect van de hand, 1/2 cun proximaal van- en tussen de metacarpo-phalangeaal gewrichten van de ringvinger en de middelvinger tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Wei Bai: Wai Bai (Outer White). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpalen van de middelvinger en de ringvinger, 1,5 cun proximaal van de metacarpo-phalangeale gewrichten, tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Fen Bai: Fen Bai (Separate White). Op het dorsale aspect van de hand tussen de metacarpalen van de middelvinger en de wijsvinger, 1,5 cun proximaal van de metacarpo-phalangeale gewrichten, tussen de kanalen van het pericardium en de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	San Jian: Mu Hua Er Uitzetting van maag en darmen als gevolg van lever-patronenSplenomegalieKrampen in de benenSpasmen van de kuiten
	San He: San He (Three Rivers). Op het palmaire aspect van de hand tussen de metacarpalen van de pink en de ringvinger. Het eerste punt ligt 2,5 fen proximaal van het proximale huidplooitje, het tweede punt ligt 5 fen proximaal daarvan en het derde punt ligt 7,5 fen proximaal daarvan op het kanaal van het hart. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	San Chi: San Chi (Three Teeth). Op het palmaire aspect van de hand tussen de metacarpalen van de ringvinger en de middelvinger. Het eerste punt ligt 2,5 fen proximaal van het proximale huidplooitje, het tweede punt ligt 5 fen proximaal daarvan en het derde punt ligt 7,5 fen proximaal daarvan tussen de kanalen van het hart en het pericardium.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	San Feng: San Feng (Three Winds). Op het palmaire aspect van de hand tussen de metacarpalen van de middelvinger en de wijsvinger. Het eerste punt ligt 2,5 fen proximaal van het proximale huidplooitje, het tweede punt ligt 5 fen proximaal daarvan en het derde punt ligt 7,5 fen proximaal daarvan op het kanaal van het pericardium.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Jin Xing Shang: Jin Xing Shang (Upper Metal Star). Op het palmaire aspect van de hand, aan de radiale zijde van het middenpunt van het tweede metacarpaal op het kanaal van de longen.Prik het punt perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Jin Xing Xia: Mu Hua Er Uitzetting van maag en darmen als gevolg van lever-patronenSplenomegalieKrampen in de benenSpasmen van de kuiten
	San Huo: San Huo (Three Fires). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de hand langs de middenlijn van het derde metacarpaal. Het eerste punt ligt op het middenpunt van deze lijn, de andere punten liggen 1/2 cun proximaal en 1/2 cun distaal daarvan, tussen de kanalen van het pericardium en de longen. Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	San Mao: San Mao (Three Hairs). Groep van drie punten op het palmaire aspect van de hand langs de middenlijn van het tweede metacarpaal. Het eerste punt ligt op het middenpunt van deze lijn, de andere punten liggen 1/2 cun proximaal en 1/2 cun distaal daarvan, tussen de kanalen van het pericardium en op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Tai Yang Yi: Tai Yang Yi (Greater Yang One). Op het palmaire aspect van de pink, op de middenlijn en op het middenpunt van het proximale phalangeaal op het kanaal van het hart of de dunne darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.
	33: 
	01: 33.01 Qi Men (This Gate). Op het laterale aspect van de radius, 2 cun proximaal van de pols op de lijn tussen Yang Xi dikke darm 5 en Qu Chi dikke darm 11, op het kanaal van de dikke darm. Prik het punt transversaal langs het verloop van het kanaal van de dikke darm.   
	10: 33.10 Chang Men (Intestine Gate). Op het posteriore en ulnaire aspect van de onderarm, 3 cun boven de pols aan de mediale zijde van de ulna op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun. 
	11: 33.11 Gan Men (Liver Gate). Op het posteriore en ulnaire aspect van de onderarm, 6 cun proximaal van de pols op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	12: 33.12 Xin Men (Heart Gate). Op het posteriore en ulnaire aspect van de onderarm, 1,5 cun distaal van het olecranon op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	13: 33.13 Ren Shi (Humanity Scholar). Op het anteriore aspect van de onderarm, 4 cun proximaal van de pols aan de ulnaire zijde van de radius, op het kanaal van het pericardium) of op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	14: 33.14 Di Shi (Earth Scholar). Op het anteriore aspect van de onderarm, 7 cun proximaal van de pols en 3 cun proximaal van 33.13 op het kanaal van het pericardium of op het kanaal van de longen (overlapt met Kong Zui long 6). Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	15: 33.15 Tian Shi (Heavenly Scholar). Op het anteriore aspect van de onderarm, 10 cun proximaal van de pols en 3 cun proximaal van 33.14 op het kanaal van het pericardium of op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair tot 1 cun diep. 
	16: 33.16 QuLing (Curved Mound). Op het anteriore aspect van de arm in de eleboogplooi, lateraal van de pees van de biceps brachii op het kanaal van de longen (overlapt met Chi Ze long 5).Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	09: 33.09 Shou Qian Jin (Arm 1000 Metal). Op het laterale aspect van de onderarm, 1,5 cun proximaal van 33.08, 1/2 cun ulnair van het kanaal van de driewarmer, tussen de kanalen van de driewarmer en de dunne darm. Prik perpendiculair tot 0,8 cun diep.
	08: 33.08 Shou Wu Jin (Arm Five Metal). Op het laterale aspect van de onderarm, 6,5 cun proximaal van de pols, 1/2 cun ulnair van 33.06 en het kanaal van de driewarmer, tussen de kanalen van de driewarmer en de dunne darm. Prik perpendiculair tot 0,8 cun diep.
	07: 33.07 Huo Fu Hai (Fire Bowel Ocean). Op het laterale aspect van de onderarm, 8,5 cun proximaal van de pols en 2 cun proximaal van 33.06 op het kanaal van de driewarmer, dicht in de buurt van Shou San Li dikke darm 10.Prik het punt perpendiculair tot 1 cun diep.
	06: 33.06 Huo Ling (Fire Mountain). Op het laterale aspect van de onderarm, 6,5 cun proximaal van de pols en 1,5 cun proximaal van 33.04 op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep (voor behandeling van het hart kan de naald dieper worden ingebracht om het kanaal van het pericardium te bereiken).
	05: 33.05 Huo Ling (Fire Mound). Op het laterale aspect van de onderarm, 5 cun proximaal van de pols, 2 cun proximaal van 33.04 op het kanaal van de driewarmer. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep (voor behandeling van het hart kan de naald dieper worden ingebracht om het kanaal van het pericardium te bereiken)
	04: 33.04 Huo Chuan (Fire Threaded). Op het laterale aspect van de onderarm, 3 cun proximaaal van de pols op het kanaal van de driewarmer (overlapt met Zhi Gou driewarmer 6). Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep (voor behandeling van het hart kan de naald dieper worden ingebracht om het kanaal van het pericardium te bereiken).
	03: 33.03 Qi Zheng (This Upright). Op het laterale aspect van de radius, 6 cun proximaal van de pols op de lijn tussen Yang Xi dikke darm 5 en Qu Chi dikke darm 11, 2 cun proximaal van 33.02 op het kanaal van de dikke darm.Prik het punt transversaal langs het verloop van het kanaal van de dikke darm. 
	02: 33.02 Qi Jiao (This Horn). Op het laterale aspect van de radius, 4 cun proximaal van de pols op de lijn tussen Yang Xi dikke darm 5 en Qu Chi dikke darm 11, 2 cun proximaal van 33.01 op het kanaal van de dikke darm.Prik het punt transversaal langs het verloop van het kanaal van de dikke darm. 

	Zhi Han: Zhi Han (Stop Sweating). Op het dorsum van de hand tussen het derde en vierde metacarpaal, 1,5 cun proximaal van de metacarpo-phalangeale gewrichten, tussen de kanalen van het pericardium en de driewarmer. Prik het punt perpendiculair.
	44: 
	01: 44.01Fen Jin (Separate Metal). Op het anteriore aspect van de bovenarm, 1,5 cun proximaal van 33.16 en Chi Ze long 5 op het kanaal van de longen.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	02: 44.02 Hou Zhui (Back Vertebra). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 2,5 cun proximaal van het olecranon en 1/2 cun proximaal vn Qing Leng Yuan driewarmer 11 op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep of tot de naald het bot raakt.
	03: 44.03 Shou Ying (Head Wisdom). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 2 cun proximaal van 44.02 en 4,5 cun boven het ellebooggewricht op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep of tot de naald het bot raakt.
	04: 44.04 Fu Ding (Wealth Apex). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 2,5 cun proximaal van 44.03 op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun of tot de naald het bot raakt.
	05: 44.05 Hou Zhi (Back Branch). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 8 cun proximaal van het olecranon en 1 cun proximaal van 44.04 op het kanaal van de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun.
	06: 44.06 Jian Zhong (Shoulder Center). In het middenpunt van de deltoideus, 2,5 tot 3 cun distaal van Jian Yu dikke darm 15 op het kanaal van de dikke darm (overlapt met Nao Shang (N-UE-14).Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	07: 44.07 Bei Mian (Back Face). In de depressie juist onder het acromion, overlappend met- of 1 cun posterior van Jian Yu dikke darm 15 op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	09: 44.09 Di Zhong (Earth Ancestor). Op het anteriore aspect van de arm, 6 cun proximaal van de elleboogplooi en 3 cun proximaal van 44.08 in een depressie tussen de laterale rand van de biceps en de humerus op het kanaal van de longen en het kanaal van de dikke darm (overlapt met Tian Fu long 3).Prik perpendiculair tot 1,5 cun diep (dieper voor collaps van yang) en prik dit punt bilateraal.
	10: 44.10 Tian Zhong (Heavenly Ancestor). 3 cun proximaal van 44.091) op het anteriore aspect van de bovenarm in de depressie tussen de laterale rand van de biceps en de humerus ter hoogte van de okselplooi op het kanaal van de longen.2) op het laterale aspect van de bovenarm op het onderste derde deel van de deltoideus, 2 cun proximaal van Bi Nao dikke darm 14 op het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot 1,5 cun diep.
	11: 44.11 Yun Bai (Cloud White). Ongeveer 1 cun anterior en 1 cun proximaal van het middenpunt van de deltoideus in een depressie aan de anteriore rand van de deltoideus, tussen de kanalen van de longen en de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun.
	12: 44.12 Li Bai (Plum White). Ongeveer 1 cun anterior en 1 cun distaal van het middenpunt van de deltoideus in een depressie aan de anteriore rand van de deltoideus, tussen de kanalen van de longen en de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun.
	13: 44.13 Zhi Tng (Branch Connect). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 4,5 cun proximiaal van de elleboog, 1 cun mediaal van 44.03 op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	14: 44.14 Luo Tong (Drop Connect). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 2,5 cun proximaal van 44.13 en 1 cun mediaal van 44.04 op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	15: 44.15 Xia Qu (Lower Curve). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 1 cun proximaal van 44.14 en 1 cun mediaal van 44.05 op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	16: 44.16 Shang Qu (Upper Curve). Op het laterale aspect van de bovenarm, 1 cun posterior van 44.06, tussen de kanalen van de dikke darm en de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1,5 cun diep.
	17: 44.17 Shui Yu (Water Curve). Op het posteriore aspect van de bovenarm, 3 cun posterior van 44.11, dichtbij het kanaal van de dunne darm. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	08: 44.08 Ren Zhong (Huma Ancestor). Op het anteriore aspect van de arm, 3 cun proximaal van de elleboogplooi in een depressie tussen de laterale rand van de biceps en de humerus op het kanaal van de longen en het kanaal van de dikke darm (overlapt met Shou Wu Li dikke darm 13).Prik tot 1/2 cun voor verkoudheid en astma, tot 1 cun voor oedeem en zwelling en tot 1,5 cun voor aandoeningen van de lever, de galblaas en de milt.

	Pian Jian: Pian Jian (Side of Shoulder). 1 cun posterior van Jian Yu dikke darm 15 tussen de kanalen van de dikke darm en de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Hou Jian: Hou Jian (Strengthen the Throat). Op het laterale aspect van de onderarm, 2 cun distaal en 1 cun posterior (ulnair) van Qu Chi dikke darm 11, tussen de kanalen van de dikke darm en de driewarmer.Prik perpendiculair tot 1/2 cun.
	Fu Ge San: Fu Ge San (Bowel Grid Three). Groep van drie punten, het eerste punt ligt 0,8 cun distaal van Qu Chi dikke darm 11, de twee andere punten liggen elk 0,8 cun aan linker- en rechterzijde van het eerste punt op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Ding Ke: Ding Ke (Calm Coughing). 1,6 cun proximaal en 1/2 cun anterior van Qu Chi dikke darm 11, op of dichtbij het kanaal van de dikke darm. Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	Gu Ci Yi: Gu Ci Yi(Bone Spur One). 2 cun direct boven Qu Chi dikke darm 11 op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt. 
	Fei Qi Yi: Fei Qi Yi. 3 cun proximaal van het olecranon, tussen de kanalen van de driewarmer en de dikke darm. Prik perpendiculair tot 1/2 cun.
	Gu Ci Er: Gu Chi Er.(Bone Spur Two). 2 cun direct proximaal van Gu Ci Yi op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiiculair tot de naald het bot raakt. 
	Gu Ci San: Gu Ci San(Bone Spur Three). 2 cun direct proximaal van Gu Ci Er op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiiculair tot de naald het bot raakt.
	Fei Qi Er: Fei Qi Er. 3 cun proximaal van Fei Qi Yi, 6 cun proximaal van de top van het olecranon, tussen de kanalen van de driewarmer en de dikke darm.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	55: 
	01: 55.01 Huo Bai (Fire Bag). Op het plantaire aspect van de voet in het midden van het distale interphalangeale gewricht van de tweede teen op het kanaal van de maag (overlapt met Du Yin extra punt). Prik perpendiculair tot 0,3 cun of laat het punt bloeden (vooral voor pijn van het hart).Auteurs verschillen van mening over de vraag op welk interphalangeaal gewricht het punt gelegen is, palpeer om het meest gevoelige punt te vinden.
	02: 55.02 Hua Gu Yi (Flower Bone One). Groep van vier punten op de voetzool tussen het eerste en tweede metatarsaal. Het eerste punt ligt 1/2 cun onder het huidplooitje (tegenover Xing Jian lever 2), de andere punten liggen elk 1/2 cun van elkaar verwijderd in de richting van de hiel.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	03: 55.03 Hua Gu Er (Flower Bone Two). Groep van twee punten op de voetzool tussen het tweede en derde metatarsaal. Het eerste punt ligt 1 cun onder het plooitje tussen de tene, het tweede punt ligt daar 1/2 cun onder op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	04: 55.04 Hua Gu San (Flower Bone Three). Op de voetzool tussen het derde en vierde metatarsaal, 2 cun onder het plooitje tussen de tenen tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	05: 55.05 Hua Gu Si (Flower Bone Four). Op de voetzool tussen het vierde en vijfde metatarsaal, 1,5 cun onder het plooitje tussen de tenen op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 1 cun diep. 
	06: 55.06 Shang Liu (Upper Tumor). Op de voetzool in het midden van de anteriore rand van de hiel op het kanaal van de nieren.Prik perpendiculair tot maximaal 1/2 cun diep, diepere insertie zal dyspnoe veroorzaken.

	66: 
	01: 66.01 Hai Bao (Sea Seal). Op het mediale aspect van de grote teen waar de huid van kleur verandert in het midden tussen Yin Bai milt 1 en Da Du milt 2 op het kanaal van de milt.Prik het punt perpendiculair tot 0,2 cun diep.
	02: 66.02 Mu Fu (Wood Wife).   het doorsum van de tweede teen, 0,3 cun lateraal van het midden van het middelste phalangeaal van de tweede teen op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair tot 0,4 cun diep dichtbij het bot.
	03: 66.03 Huo Ying (Fire Hard). Op het dorsum van de voet tussen de grote en de tweede teen op het kanaal van de lever (overlapt met Xing Jian lever 2).Prk perpendiculair tot 1 cun diep.
	04: 66.04 Huo Zhu (Fire Master). Op het dorsum van de voet tussen de grote en de tweede teen op het kanaal van de lever (overlapt met Tai Chong lever 3). Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	05: 66.05 Men Jin (Gate of Metal). Op het dorsum van de voet, 2 cun proximaal van het plooitje tussen de tweede en de derde teen op het kanaal van de maag (overlapt met Xian Gu maag 43). Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	06: 66.06 Mu Liu (Wood Remain). Op het dorsum van de voet, 2 cun proximaal van het plooitje tussen de derde en de vierde teen op een tak van het kanaal van de maag of tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	07: 66.07 Mu Dou (Wood Dipper). Op het dorsum van de voet, 1/2 cun proximaal van het huidplooitje tussen de derde en de vierde teen op een tak van het kanaal van de maag of tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	08: 66.08 Liu Wan (Sixth Finish). Op het dorsum van de voet, 1/2 cun proximaal van het plooitje tussen de vierde en de vijfde teen 1/2 cun proximaal van- of overlappend met Xia Xi galblaas 43 op het kanaal van de galblaas. Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	09: 66.09 Shen Qu (Water Bend). Op het dorsum van de voet, 1,5 cun proximaal van het plooitje tussen de vierde en de vijfde teen (overlapt met Zu Lin Qi galblaas 41) op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	10: 66.10 Huo Lian (Fire Lotus). Op het mediale aspect van de voet waar de huid van kleur verandert 1,5 cun proximaal van het eerste metatarso-phalangeale gewricht, overlappend met of dichtbij Tai Bai milt 3 op het kanaal van de milt. Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	11: 66.11 Huo Ju (Fire Chrysanthemum). Op het mediale aspect van de voet waar de huid van kleur verandert, 2,5 cun proximaal van het metatarso-phalangeaal gewricht van de grote teen, 1 cun proximaal van 66.10 Huo Lian op het kanaal van de milt (dichtbij of overlappend met Gong Sun milt 4). Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	12: 66.12 Huo San (Fire Scatter, Fire Powder). Op het mediale aspect van de voet, 2,5 cun proximaal van het eerste metatarso-phalangeale gewricht op het kanaal van de nieren (overlapt of ligt dichtbij Ran Gu nier 2). Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	13: 66.13 Shui Jing (Water Crystal). Op het mediale aspect van de voet, 2 cun distaal van de top van de binnenenkel, onder Zhao Hai nier 6 op het kanaal van de nieren.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	14: 66.14 Shui Xiang (Water Minister). Op het mediale aspect van de enkel, halverwege tussen de top van de binnenenkel en de achillespees op het kanaal van de nieren (overlapt met Tai Xi nier 3).Prik perpendiculair tot de naald het kanaal van de blaas raakt.
	15: 66.15 Shui Xian (Water Immortal). Op het mediale aspect van de voet, 2 cun distaal van 66.14 (= Tai Xi nier 3) op het kanaal van de nieren.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.

	77: 
	01: 77.01 Zheng Jin (Upright Tendon). Op het posteriore aspect van het onderbeen op de middenlijn in het midden van de achillespees, 3,5 cun proximaal van de hiel halverwege tussen Kun Lun blaas 60 en Tai Xi nier 3 op het kanaal van de blaas.Prik perpendiculair door de pees tot de naald het bot raakt. 
	02: 77.02 Zheg Zong (Upright Ancestor). Op het posteriore aspect van het onderbeen op de middenlijn in het midden van de achillespees, 2 cun proximaal van 77.01 op het kanaal van de blaas.Prik perpendiculair door de pees tot de naald het bot raakt. 
	03: 77.03 Zheng Shi (Upright Master). Op het posteriore aspect van het onderbeen op de middenlijn in het midden van de achillespees, 2 cun proximaal van 77.02 op het kanaal van de blaas.Prik perpendiculair door de pees tot de naald het bot raakt. 
	04: 77.04 Bo Qiu (Catching Ball). Op het posteriore aspect van het onderbeen op de middenlijn in het gebied waar de achillespees overgaat in de gastrocnemius, 2,5 cun proximaal van 77.03, 1,5 cun distaal van Cheng Shan blaas 57 op het kanaal van de blaas.Prik perpendiculair door de pees tot de naald het bot raakt. 
	05: 77.05 Yi Zhong (First Weight). Op het laterale aspect van het onderbeen, 3 cun proximaal van de buitenenkel en 1 cun anterior van de fibula (ter hoogte van Xuan Zhong galblaas 39) tussen de kanalen van de maag en de galblaas. Prik perpendiculair tot 2 cun diep.
	06: 77.06 Er Zhong (Second Weight). Op het laterale aspect van het onderbeen, 5 cun proximaal van de top van de buitenenkel en 1 cun anterior van de fibula, 2 cun proximaal van 77.05 tussen de kanalen van de maag en de galblaas. Prik perpendiculair tot 2 cun diep.
	07: 77.07  San Zhong (Third Weight).  Op het laterale aspect van het onderbeen, 7 cun proximaal van de top van de buitenenkel en 1 cun anterior van de fibula, 2 cun proximaal van 77.06 tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair tot 2 cun diep. 
	08: 77.08 Si Hua Shang (Four Flowers Upper). Op het laterale aspect van het onderbeen, 3 cun distaal van Xi Yan maag 35 op het kanaal van de maag (overlapt met Zu San Li maag 36).Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	09: 77.09 Si Hua Zhong (Four Flowers Middle). Op het laterale aspect van het onderbeen, 4,5 cun distaal van 77.08 (= maag 36) en 1/2 cun proximaal van Tiao Kou maag 38 op het kanaal van de maag.Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	10: 77.10 Si Hua Fu (Four Flowers Append). Op het laterale aspect van het onderbeen, 7 cun distaal van 77.08 (= maag 36) en 2,5 cun distaal van 77.09 op het kanaal van de maag.Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	11: 77.11 Si Hua Xia (Four Flowers Lower).
	12: 77.12 Fu Chang (Bowel Intestine). Op het laterale aspect van het onderbeen, 3 cun distaal van Tiao Kou maag 38, 1 cun distaal van 77.10 en 1,5 cun proximaal van 77.11 op het kanaal van de maag.Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	13: 77.13  Si Hua Li (Inner Four Flowers). 1,2 cun ;ediaal van 77.09 aan de mediale rand van de tibia op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair tot 2 cun of laat het punt bloeden bij oudere patienten met degeneratieve artritis van de knie waarbij het gebied vaak veel spinnenwebadertjes vertoont. 
	14: 77.14 Si Hua Wai (Lateral Four Flowers). 1,5 cun lateraal van 77.09 op het kanaal van de maag, 1 cun lateraal van Tiao Kou maag 38 en dichtbij Feng Long maag 40.Prik tot 1,5 cun diep of laat het punt bloeden. 
	15: 77.15 Shang Chun (Upper Lip). Bij de laterale onderhoek van de patella, overlapt met- of dichtbij Du Bi maag 35.Dit punt wordt samen met 77.16 gebruikt, de punten worden niet geprikt maar tot bloeden gebracht.
	16: 77.16 Xia Chun (Lower Lip). 1 cun distaal van 77.15 (= maag 35) op het kanaal van de maag.Dit punt wordt samen met 77.15 gebruikt, de punten worden niet geprikt maar tot bloeden gebracht.
	17: 77.17 Tian Huang (Heavenly Emperor). Op het mediale aspect van het onderbeen, op de plaats waar de overgang is tussen de mediale condylus van de tibia en de schacht van de tibia, aan de posteriore rand van de tibia op het kanaal van de milt (overlapt met Yin Ling Quan milt 9).Prik perpendiculair tot 1/2 tot 2 cun diep.Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	18: 77.18 Shen Guan (Kidney Gate). Op het mediale aspect van het onderbeen, 1,5 cun distaal van 77.17 (= milt 9) op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair 1/2 tot 2 cun diep.Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	19: 77.19 Di Huang (Earthly Emperor). Op het mediale aspect van het onderbeen, 7 cun proximaal van de top van de binnenenkel op het kanaal van de milt. De lokatie kan meer proximaal of distaal liggen afhankelijk van het belangrijkste punt binnen een Dao Ma of om op basis van het doel van de behandeling. Prik perpendiculair 1/2 tot 2 cun diep.Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	20: 77.20 Si Zhi (Four Limbs). Op het mediale aspect van het onderbeen, 4 cun proximaal van de top van de binnenenkel en 3 cun distaal van 77.19 op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair 1/2 tot 2 cun diep.Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	21: 77.21 Ren Huang (Human Emperor). Op het mediale aspect van het onderbeen, 3 cun proximaal van de top van de binnenenkel op het kanaal van de milt (= San Yin Jiao milt 6). Prik perpendiculair 1/2 tot 2 cun diep.Contra-geindiceerd gedurende de zwangerschap.
	22: 77.22 Ce San Li (Beside Three Miles). Op het laterale aspect van het onderbeen, 1,5 cun lateraal van 77.08 (=  maag 36) tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	23: 77.23 Ce Xia San Li(Distal to Beside Three Miles). Op het laterale aspect van het onderbeen, 2 cun distaal van 77.22 op de anteriore rand van de fibula, tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	24: 77.24 Zu Qian Jin (Leg 1000 Metal). Op het laterale aspect van het onderbeen, 1/2 lateraal en 2 cun distaal van 77.23of:2 cun lateraal en 4 cun distaal van 77.08 (= maag 36), tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	25: 77.25 Zu Wu Jin (Leg Five Metal). Op het laterale aspect van het onderbeen, 2 cun distaal van 77.24 aan de anteriore rand van de fibula, tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	26: 77.26 Qi Hu (Seven Tigers). Groep van drie punten op het laterale aspect van het onderbeen, achter de posteriore rand van de fibula en langs de anteriore rand van de achillespees, 2, 4 en 6 cun proximaal van de top van de buitenenkel, tussen de kanalen van de blaas en de galblaas.Prik perpendiculair 1/2 tot 0,8 cun diep.
	27: 88.27.Wai San Guan (Outer Three Gates). Groep van drie punten, gelijkmatig verdeeld over de afstand tussen het kopje van de fibula en de laterale malleolus op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair 1 tot 1,5 cun diep.
	28: 77.28 Guan Ming (Bright Eye). Op het mediale aspect van het onderbeen, 2 cun proximaal en 1 cun posterior van de tp van de binnenenkel op het kanaal van de nieren (overlapt met Fu Liu nier 7 of Jiao Xin nier 8). Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.

	Shuang Long Yi: Shuang Long Yi (Double Dragon One). 1,5 cun distaal van het laterale knie-oog (= Xi Yan maag 35) en 1,5 cun proximaal van 77.08 (= Zu San Li maag 36), juist lateraal van de rand van de tibia op het kanaal van de tibia.Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	Shuang Long Er: Shuang Long Er (Double Dragon Two). 0,6 cun distaal van Shuang Long Yi op het kanaal van de maag.Prik oppervlakkig perpendiculair voor problemen van de longen, prik dieper perpendiculair voor problemen van het hart. Wanneer de naald het bot raakt worden de nieren en de beenderen behandeld.
	88: 
	01: 88.01 Tong Guan (Penetrating Gate). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 5 cun proximaal van de bovenrand van de patella op de anteriore middenlijn van het dijbeen, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 0,3 tot 1 cun diep.
	02: 88.02 Tong Shan (Penetrating Mountain). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.01Tong Guan, 7 cun proximaal van de bovenrand van de patella op de anteriore middenlijn van het dijbeen, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 0,3 tot 1 cun diep.
	03: 88.03 Tong Tian (Penetrating Heaven). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 4 cun proximaal van 88.01 Tong Guan, 9 cun proximaal van de bovenrand van de patella op de anteriore middenlijn van het dijbeen, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 0,3 tot 1 cun diep.
	04: 88.04 Jie Mei Ji (Sister One). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 1 cun mediaal en 1 cun proximaal van 88.02 Tong Shan, 8 cun proximaal van de bovenrand van de patella en 1 cun mediaal van de anteriore middenlijn van het bovenbeen, tussen de kanalen van de maag en de milt. Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	05: 88.05 Jie Mei Er (Sister Two). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2,5 cun proximaal van 88.04 Jie Mei Yi, tussen de kanalen van de maag en de milt.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun.
	06: 88.06 Jie Mei San (Sister Three). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2,5 cun proximaal van 88.05 Jie Mei Er, 8, tussen de kanalen van de maag en de milt.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	07: 88.07 Gan Mao Yi (Common Cold One). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 1 cun mediaal van 88.05 Jie Mei Er, 10,5 cun proximaal van de bovenrand van de patella, 2 cun mediaal van de anteriore middenlijn van het bovenbeen op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	08: 88.08 Gan Mao Er (Common Cold Two). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 1 cun mediaal van 88.06 Jie Mei San, 13 cun proximaal van de bovenrand van de patella, 2 cun mediaal van de anteriore middenlijn van het bovenbeen op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	09: 88.09 Tong Shen (Penetrating Kidney). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen in een depressie bij de mediale bovenhoek van de patella onder Xue Hai milt 10 op het kanaal van de milt. Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	10: 88.10 Tong Wei (Penetrating Stomach). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.09 Tong Shen (overlapt Xue Hai milt 10) op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	11: 88.11 Tong Bei (Penetrating Back). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.10 Tong Wei op het kanaal van de milt.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	12: 88.12. Ming Huang (Bright Yellow). Op het middenpunt van de middenlijn van het mediale aspect van het bovenbeen, recht tegenover 88.25 Zhong Jiu Li, op het kanaal van de lever.Prik perpendiculair in de richting van het femur, 1,5 tot 2,5 cun diep.
	13: 88.13. Tian Huang (Heavenly Yellow). Op de middenlijn van het mediale aspect van het bovenbeen, 3 cun proximaal van 88.12 Ming Huang op het kanaal van de lever.Prik perpendiculair in de richting van het femur, 1,5 tot 2,5 cun diep.
	14: 88.14 Qi Huang (Outer Yellow). Op de middenlijn van het mediale aspect van het bovenbeen, 3 cun dstaal van 88.12 Ming Huang op het kanaal van de lever.Prik perpendiculair in de richting van het femur, 1,5 tot 2,5 cun diep.
	15: 88.15. Huo Zhi (Fire Branch). Op de middenlijn van het mediale aspect van het bovenbeen, 1,5 cun proximaal van 88.14 Qi Huang, halverwege tussen 88.12 Ming Huang en 88.14 Qi Huang op het kanaal van de lever.Prik perpendiculair in de richting van het femur, 1,5 tot 2,5 cun diep.
	16: 88.16. Huo Quan (Fire Complete). Op de middenlijn van het mediale aspect van het bovenbeen, 1,5 cun distaal van 88.14 Qi Huang op het kanaal van de lever.Prik perpendiculair in de richting van het femur, 1,5 tot 2,5 cun diep.
	17: 88.17. Si Ma Zhong (Team of Horses Center). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 7 cun proximaal van de laterale bovenhoek van de patella, 3 cun anterior van 88.25 Zhong Jiu Li op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	18: 88.18. Si Ma Shang (Team of Horses Upper). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.17 Si Ma Zhong op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	19: 88.19. Si Ma Xia (Team of Horses Lower). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 2 cun distaal van 88.17 Si Ma Zhong op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	20: 88.20. Xia Quan (Lower Spring). Op de laterale middenlijn van het bovenbeen, 2,5 cun proximaal van het midden van het kniegewricht op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	21: 88.21. Zhong Quan (Center Spring). Op de laterale middenlijn van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.20 Xia Quan op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	22: 88.22. Shang Quan (Upper Spring). Op de laterale middenlijn van het bovenbeen, 2 cun proximaal van 88.21 Zhong Quan op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 1/2 cun diep.
	23: 88.23. Jin Qian Xia (Metal Front Lower). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 1 cun proximaal van de laterale bovenhoek van de patella op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	24: 88.24. Jin Qian Shang (Metal Front Upper). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 2,5 cun proximaal van de laterale bovenhoek van de patella op het kanaal van de maag.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	25: 88.25. Zhong Jiu Li (Center Nine Miles). Op het middenpunt van de laterale middenlijn van het bovenbeen, 7 cun proximaal van de bovenrand van de patella op het kanaal van de galblaas. Prik perpendiculair1 tot 2 cun diep of prik tot het bot wordt geraakt.
	26: 88.26. Shang Jiu Li (Upper Nine Miles). Op het laterale aspect van het bovenbeen, 1,5 cun anterior van 88.25 Zhong Jiu Li, tussen de kanalen van de maag en de galblaas.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	27: 88.27. Xia Jiu Li (Lower Nine Miles). Op het laterale aspect van het bovenbeen, 1,5 cun posterior van 88.25 Zhong Jiu Li, tussen de kanalen van de blaas en de galblaas.Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	28: 88.28. Jie (Release Point). Op het anterior-laterale aspect van het bovenbeen, 1 cun proximaal en 0,3 cun lateraal van de laterale bovenhoek van de patella, dichtbij Liang Qiu maag 34 op het kanaal van de maag. Prik perpendiculair tot 1 cun (traditioneel wordt aanbevolen om de naald niet langer dan 8 minuten te laten zitten).
	29: 88.29. Nei Tong Guan (Inner Penetrating Gate). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 1/2 cun mediaal van 88.01 Tong Guan, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	30: 88.30. Nei Tong Shan (Inner Penetrating Mountain). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 1/2 cun mediaal van 88.02 Tong Shan, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	32: 88.32. Shi Yin (Sound of Voice). Groep van twee punten, een punt ligt op de laterale middenlijn van het been in het centrum van het kniegewricht, het tweede punt ligt 2 cun distaal van het eerste punt op het kanaal van de milt.Prik transversaal van anteriore in posteriore richting (vanaf het kanaal van de milt naar het kanaal van de nier).
	31: 88.31. Nei Tong Tian (Inner Penetrating Heaven). Op het anteriore aspect van het bovenbeen, 1/2 cun mediaal van 88.03 Tong Tian, dichtbij het kanaal van de maag.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.

	Huo Fu: Huo Fu (Fire Palace). Op de middenlijn van het posteriore aspect van het bovenbeen, 3 cun distaal van het middenpunt van de bilplooi op het kanaal van de blaas. Prik perpendiculair 1 tot 2,5 cun diep of laat het punt bloeden.
	Huo Liang: Huo Liang (Fire Beam). Op de middenlijn van het posteriore aspect van het bovenbeen, 4 cun distaal van Huo Fu, halverwege tussen Cheng Fu blaas 36 en Wei Zhong blaas 40 op het kanaal van de blaas. Prik perpendiculair 1 tot 2,5 cun diep of laat het punt bloeden.
	Huo Chang: Huo Chang (Prosperous Fire). Op de middenlijn van het posteriore aspect van het bovenbeen, 3 cun distaal van Huo Liang, 4 cun proximaal van Wei Zhong blaas 40 op het kanaal van de blaas. Prik perpendiculair 1 tot 2,5 cun diep of laat het punt bloeden.
	Jin Fu: Jin Fu (Metal Palace). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun lateraal van Huo Fu tussen de kanalen van de blaas en de galblaas. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	Jin Liang: Jin Liang (Metal Beam). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun lateraal van Huo Liang tussen de kanalen van de blaas en de galblaas. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	Jin Chang: Jin Chang (Prosperous Metal). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun lateraal van Huo Chang tussen de kanalen van de blaas en de galblaas. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	Mu Fu: Mu Fu (Wood Palace). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun mediaal van Huo Fu tussen de kanalen van de blaas en de nier. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	Mu Liang: Mu Liang (Wood Beam). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun mediaal van Huo Liang tussen de kanalen van de blaas en de nier. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	99: 
	01: 99.01. Er Huan (Ear Ring). In het centrum van de oorlel.Prik oppervlakkig tot onder de huid.
	02: 99.02. Mu Er (Wood Ear). Kijk na.
	03: 99.03. Huo Er (Fire Ear). Kijk na.
	04: 99.04. Tu Er (Earth Ear). Kijk na
	05: 99.05. Jin Er (Metal Ear). Op de overgang tussen het bovenste 1/3 en de onderste 2/3 delen van het midden van het dorsale aspect van de helix. Prik oppervlakkig tot onder de huid.
	06: 99.06. Shui Ear (Water Ear). Aan het ondereind van de antehelix in de depressie bij de ondergrens van de scapha. Prik oppervlakkig tot onder de huid.
	07: 99.07. Er Bei (Back of Ear). Kijk na
	08: 99.08. Er San (Ear Three). Groep van drie punten langs de buitenrand van de helix en de oorlel:* Er Shang ligt bij de apex van het oor bij de punt van het plooitje wanneer het oor naar de tragus wordt gevouwen.* Er Zhong ligt bij het middenpunt van de helix aan de buitenrand.* Er Xia ligt op het onderste punt van de oorlel.Prik oppervlakkig tot onder de huid.

	1010: 
	01: 1010.01 Zheng Hui (Upright Meeting). Op het bovenste punt van het hoofd op de Du Mai, overlapt met Bai Hui Du Mai 20. Prik transversaal 1/2 tot 1 cun.
	02: 1010.02 Zhou Yuan (Perfect Round). 1,3 cun lateraal aan beide zijden van 1010.01 Zheng Hui op het kanaal van de blaas. Prik transversaal 1/2 tot 1 cun.
	03: 1010.03 Zhou Kun (Perfect Elder Brother). 1,5 cun posterior van 1010.02 Zhou Yuan op het kanaal van de blaas. Prik transversaal 1/2 tot 1 cun.
	04: 1010.04 Zhou Lun (Prefecture Mountain). 1,5 cun anterior van 1010.02 Zhou Yuan op het kanaal van de blaas.Prik transversaal 1/2 tot 1 cun. 
	05: 1010.05 Qian Hui (Anterior Meeting). 1,5 cun anterior van 1010.01 Zheng Hui op de Du Mai (overlapt met Qian Ding Du Mai 21. Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep of prik oblique waarbij de naald het bot raakt. 
	06: 1010.06 Hou Hui (Posterior Meeting). 1,6 cun posterior van 1010.01 Zheng Hui op de Du Mai (overlapt met Hou Ding Du Mai 19. Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep of oblique waarbij de naald het bot raakt.
	07: 1010.07 Zong Shu (Chief Pillot). 0,8 cun boven de achterste haarlijn op de Du Mai, dichtbij Feng Fu Du Mai 16.Prik oppervlakkig of laat het punt bloeden (meer effectief).
	08: 1010.08 Zhen Jing (Tranquil and Still). 0,3 cun boven Yin Tang (Extra Punt) op de Du Mai.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep of oblique waarbij de naald het bot raakt.
	09: 1010.09 Shang Li (Upper Mile). Boven de mediale uiteinden van de wenkbrauw op het kanaal van de blaas (overlapt met Zan Zhu blaas 2). Prik perpendiculair of oblique tot 0,2 cun diep.
	10: 1010.10 Si Fu Er (Four Bowels 2nd Point). 0,2 cun boven het midden van de wenkbrauwen (overlapt met Yu Yao (Extra Punt).Prk perpendiculair tot 0,2 cun diep.
	11: 1010.11 Si Fu Yi (Four Bowels 1st Point). 0,2 cun boven het laterale uiteinde van de wenkbrauwen op het kanaal van de driewarmer (overlapt met Si Zhu Kong driewarmer 23.Prik perpendiculair tot 0,2 cun diep.
	12: 1010.12 Zheng Ben (Upright Root). Op de punt van de neus op de Du Mai (overlapt met Su Liao Du Mai 25).Prik perpendiculair tot 0,2 cun of laat het punt bloeden (meer effectief).
	13: 1010.13 Ma Jin Shui (Horse Metal Water). Onder de onderrand van het jukbeen recht onder de buitenhoek van het oog op het kanaal van de dunne darm, dichtbij of overlappend met Quan Liao dunne darm 18.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	14: 1010.14 Ma Kuai Shui (Horse Fast Water). 0,4 cun onder 1010.13 Ma Jin Shui op het kanaal van de dunne darm.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	15: 1010.15 Fu Kuai (Bowels Fast). 1/2 cun lateraal van de onderrand van de neusvleugel op het kanaal van de dikke darm, dichtbij Ying Xiang dikke darm 20. Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	16: 1010.16 Liu Kuai (Six Fast). 1,4 cun lateraal van Ren Zhong Du Mai 26 op het kanaal van de dikke darm.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	17: 1010.17 Qi Kuai (Seven Fast). 1/2 cun lateraal van de mondhoek op het kanaal van de maag (overlapt met Di Cang maag 4). Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	18: 1010.18 Mu Zhi (Wood Branch). 1 cun boven en 0,6 cun lateraal van 1010.13 Ma Jin Shui op het kanaal van de maag, dichtbij Xia Guan maag 7 (ontmoetingspunt van de kanalen van de maag en de galblaas).Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	19: 1010.19  Shui Tong (Water Through). 0,4 cun onder de mondhoek op de Ren Mai en het kanaal van de maag, dichtbij Di Cang maag 4.Prik vanuit 1010.20 in laterale richting en maak verbinding met 1010.19.
	20: 1010.20 Shui Jin (Water Metal). 0,4 cun mediaal en iets onder 1010.19 Shui Tong op de Ren Mai en het kanaal van de maag.Prik vanuit dit punt in laterale richting om verbinding te maken met 1010.19  Shui Tong.
	21: 1010.21 Yu Huo (Jade Fire). Voor dit punt worden twee mogelijke lokaties gegeven:* Onder het jukbeen direct onder de pupil wanneer de patient recht vooruit kijkt op het kanaal van de maag dichtbij Ju Liao maag 3.* In het infraorbitale foramen op het kanaal van de maag (overlapt met Si Bai maag 2).Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	22: 1010.22 Bi Yi (Nasal Wing). In de huidplooi naast de neusvleugel, halverwege tussen de laterale rand van de neus en de punt van de neus tussen de kanalen van de maag en de dikke darm. Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	23: 1010.23 Zhou Huo (Prefecture Fire). 1,5 cun boven de apex van het oor op het kanaal van de galblaas, dichtbij Shuai Gu galblaas 8.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep of prik oblique waarbij de naald het bot raakt.
	24: 1010.24  Zhou Jin (Prefecture Metal). 1 cun posterior van 1010.23 Zhou Huo op het kanaal van de galblaas.Prik perpendiculair tot 0,3 cun of oblique waarbij de naald het bot raakt.
	25: 1010.25 Zhou Shui (Prefecture Water). Groep van twee punten op de Du Mai, het eerste punt ligt op de top van de externe occipitale protuberantie, het tweede punt ligt 0,8 cun boven het eerste punt.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep of oblique waarbij de naald het bot raakt of prik vanuit het bovenste punt transversaal door naar het onderste punt.

	DT: 
	01: Tai Yang Yi. Op het palmaire aspect van de pink, op de middenlijn en op het middenpunt van het proximale phalangeaal op het kanaal van het hart of de dunne darm.Prik perpendiculair tot de naald het bot raakt.
	02: DT.02 Fen Zhi Xia (Seperate Branch Lower) 1,5 cun distaal en 1/2 cun mediaal van DT.01 Fen Zhi Sang op het kanaal van de dunne darm, dichtbij Jian Zhen dunne darm 9.Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	13: DT.13 Shui Zhong (Water Center). 1,5 cun lateraal van de onderrand van het processus spinosus van L1 op het kanaal van de blaas (overlapt met San Jiao Shu blaas 22).Prik perpendiculair tot 1 cun diep.
	14: DT.14 Shui Fu (Water Prefecture). 1,5 cun lateraal van de onderrand van het processus spinosus van L2 op het kanaal van de blaas (overlapt met Shen Shu blaas 23).Prik perpendiculair tot 1 cun diep.

	Mu Chang: Mu Chang (Prosperous Wood). Op het posteriore aspect van het bovenbeen, 2 cun mediaal van Huo Chang tussen de kanalen van de blaas en de nier. Prik perpendiculair 1 tot 3 cun diep of laat het punt bloeden. 
	Pi Yi: Pi Yi (Spleen One). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 1 cun proximaal en 1 cun mediaal van 88.09 Tong Shen, 1,5 cun proximaal en 1 cun mediaal van de mediale bovenrand van de patella, dichtbij het kanaal van de milt.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	Pi Er: Pi Er (Spleen Two). Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van Pi Yi, dichtbij het kanaal van de milt.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	Pi San: Pi San. Op het anterior-mediale aspect van het bovenbeen, 2 cun proximaal van Pi Er, dichtbij het kanaal van de milt.Prik perpendiculair 1/2 tot 1 cun diep.
	Qi Li: Qi Li (Seven Miles). Op de laterale middenlijn van het bovenbeen, 2 cun distaal van 88.25 Zhong Jiu Li op het kanaal van de galblaas. Prik perpendiculair 1 tot 2 cun diep.
	Shi Shui: Shi Shui (Stone Water). 1 cun lateraal van 1010.14 Ma Kuai Shui tussen de kanalen van de maag en de dunne darm.Prik perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	Ma Ji: Ma Ji (Auspicious Horse). 0,8 cun onder 1010.14 Ma Kuai Shui tussen de kanalen van de maag en de dunne darm.Prk perpendiculair tot 0,3 cun diep.
	Huo Long:   Huo Long (Fire Dragon) Op het ......     
	San Hai: San Hai
	San Xing: San Xing (Three Stars). Uitzetting van maag en darmen als gevolg van lever-patronenSplenomegalieKrampen in de benenSpasmen van de kuiten
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