
– 976 –

II.17. LÉÈIVA DOPLÒUJÍCÍ PRÁZDNOTUHESHOUWU

Indikace : prázdný oheò ve vrstvì krve, opakova−
né krvácení z nosu.
Zpùsob u� i t í : Léèiva se opra�í, rozemelou na prá−

Výklad jména: Znak „h5“ (che) je èínské pøíjmení
He, znak „sh0u“ (šou) má význam „hlava“, znak
„w[“ (wu) znamená „havraní, èerný“. Podle po−
vìsti �il èlovìk jménem He, který si po�íváním ko−
øene této rostliny vyléèil všechny nemoci, ve
vysokém vìku mu zèernaly vlasy, zplodil mnoho
dìtí a do�il se pøes sto let. Proto dostalo léèivo jmé−
no h5sh0uw[ (che−šou−wu), „vranihlav He“.
Synonyma: shouwu (šou−wu) , shannu (šan−
−nu) , shange (šan−ke) , dijing (ti−�ing) 

, chilian (èch’−lien) , quanwu (èchüan−wu) 
, chenzhibai (èchen−è’−paj) , maganshi

(ma−kan−š’) , chishouwu (èch’−šou−wu) 
.

Latinské jméno: POLYGONI MULTIFLORI RADIX

Anglické jméno: tuber fleeceflower root
První výskyt jména: Kaibao bencao; 974 n. l.

Zdroj drogy: koøen
(èeleï Polygonaceae)
1. Polygonum multiflorum Thunb.

[syn. Polygonum multiflorus (Thunb.)
Turcz. ex Nakai; Fallopia multiflora
(Thunb.) Haral], rdesno mnohokvìté,
heshouwu (che−šou−wu) ,
té� yemiao (jie−miao) , jiao−
teng (�iao−tcheng) , jiaojing
(�iao−�ing) (travnaté stránì,
okraje cest, køoviny, vých. a støední Èína, Shanxi,
Shaanxi, Gansu, Sichuan, Guizhou, Yunnan).

Místnì se ještì pou�ívají:
(èeleï Asclepiadaceae)
Cynanchum bungei Decne, dagen niupixiao (ta−ken

niou−pchi−siao) , rovnì� jiye erpixiao
(�i−jie er−pchi−siao) (Shandong, Shanxi);
droga z ní se samostatnì klasifikuje jako baishouwu
(paj−šou−wu) , Cynanchi bungei radix.

Cynanchum auriculatum Royle ex Wight, erye niu−
pixiao (er−jie niou−pchi−siao) , té� niu−
pixiao (niou−pchi−siao) (Jiangsu, Zhejiang);
drogy z ní se klasifikují jako feilaihe (fej−laj−che) 

, Cynanchi auriculati caulis et folium, a geshanxiao
(ke−šan−siao) , Cynanchi auriculati radix.

Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl., geshanxiao
(ke−šan−siao) , té� geshan niupixiao (ke−šan
niou−pchi−siao) (Shandong, Shanxi).

Cynanchum otophyllum Schneid., qingyangshen
(èching−jang−šen)  (Hubei); droga z ní se sa−
mostatnì klasifikuje jako qingyangshen (èching−jang−
−šen) , Cynanchi otophylli radix.

Droga z tìchto rostlin se spoleènì nazývá bílým
shouwu, baishouwu (paj−šou−wu) .

Jako nesprávná zámìna se ještì nìkde pou�ívají:
Polygonum multiflorum Thunb. var. ciliinerve Stew.
[syn. Polygonum ciliinerve (Nakai) Ohwi], maomai−
liao (mao−maj−liao) , té� zhushaqi (èu−ša−
−èchi) (Gansu), droga z ní se klasifikuje jako
hongyaozi (chung−jao−c’) , Polygoni ciliinervis
radix; Dioscorea bulbifera L., huangdu (chuang−tu) 

(Fujian), droga z ní se samostatnì klasifikuje jako
huangyaozi (chuang−jao−c’) , Dioscoreae bul−
biferae tuber; Dioscorea cirrhosa Lour., shuliang (šu−
−liang) , droga z ní se klasifikuje jako shuliang
(šu−liang) , Dioscoreae cirrhosae tuber; Pteroxy−
gonum giraldii Dammer et Diels, yiliao (i−liao) .
Sbìr a úprava
Koøeny 3–4letých rostlin se vykopávají na jaøe nebo
na podzim dle tradièního kalendáøe, nejlépe v obdo−

šek a s medem vyválejí do kulièek. Podává se 3krát
dennì 6 g zapíjených teplou vodou.

Obr. 1. Polygonum multiflorum

295. Heshouwu (che−šou−wu) 
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bí po ustanovení podzimu (liqiu, li−èchiou, 7. a�
9. srpna). Po umytí a nasáknutí vodou se z nich odøe−
�ou oba konce, naplátkují se a usuší. Nazývají se sy−
rovými, shengheshouwu (šeng−che−šou−wu) 

, shengshouwu (šeng−šou−wu) , nebo suše−
nými, ganheshouwu (kan−che−šou−wu) ,
ganshouwu (kan−šou−wu) . Za nejlepší se po−
va�ují velké plátky, daheshouwu (ta−che−šou−wu) 

. Nìkdy se pou�ívá pøímo i èerstvá droga,
která se pak nazývá xianheshouwu (sien−che−šou−
−wu) .

Sušenou drogu tvoøí nepravidelné oválné plátky
hnìdo�luté barvy, práškovité struktury, slabé vùnì,
sladké a nahoøklé a zadrhávající chuti. Dále se upra−
vují na:

a) Zhishouwu (è’−šou−wu) , upravené
shouwu. Existuje více zpùsobù úpravy:

a1) Heidouzhi (chej−tou−è’) , úprava s èer−
nou sójou. Ve vodì se 4 hodiny vaøí 10 kg èerné sóje,
a� se získá 15 l odvaru, který se slije. Boby se pak
opìt zalijí vodou a vaøí 3 hodiny, aby zùstalo 10 l
odvaru. Potom se oba odvary smíchají. Plátky drogy
se v ne�elezné nádobì promíchají se sójovým odva−
rem (100:10), v uzavøené nádobì se vlo�í do hrnce
s vodou a dusí v horké páøe, dokud se odvar ne−
vstøebá a plátky nezískají tmavì hnìdou barvu.

a2) Heidou huangjiu zhi (chej−tou chuang−�iou è’)
, úprava s èernou sójou a �lutým alko−

holem. Droga se promíchá se sójovým odvarem
a �lutým alkoholem (100:10:25) a dusí v uzavøené
nádobì, dokud se š�áva nevstøebá. Jiný postup je, �e
se nejprve dusí 8 hodin promíchaná s odvarem ze
sóje, nechá se v nìm dalších 8 hodin stát a potom se
usuší. Následnì se promíchá s alkoholem a ještì se
dusí 8 hodin; nakonec se usuší.

a3) Jiuzhi (�iou−è’) , úprava s alkoholem.
Droga se promíchá se �lutým alkoholem (100:12),
nechá se 4–6 hodin stát a potom se dusí 6 hodin.
Vybere se, nechá trochu oschnout, pak se promíchá
s vodou, po nasáknutí se vy�dímá a ještì upravuje
v páøe, dokud nezèerná.

b) Zhengshouwu (èeng−šou−wu) , paøené
shouwu. Sušená droga se nechá nasáknout vodou,
vy�dímá se a paøí 8 hodin, pøes noc se nechá stát,
druhý den se obrátí a znovu paøí. Proces se opakuje,
dokud koøeny nejsou zvenèí i zevnitø èerné. Poté se
usuší do polosucha, naplátkují a dosuší.

Existují i další úpravy heshouwu, napø. se š�ávou
z koøenu lékoøice nebo syrového zázvoru. V minu−
losti se droga upravovala i s rý�ovou vodou, dazao
(276) Jujubae fructus, niuxi (203) Achyranthis biden−
tatae radix, plevami.
Charakteristika
• chu� hoøká, sladká, zadrhávající
• povaha mírnì teplá (teplá, netoxická, svíravá,

zvedhavá, jin v jangu, jang)
• tropismus ke dráze jater a ledvin (srdce, slezina,

plíce, �luèník, trojitý záøiè)

Účinky
upravené heshouwu
1. Doplòuje játra a ledvin, navyšuje esenci a krev

(bu gan−shen, yi jing−xue, pu kan−še, i �ing−süe)
syrové heshouwu
2. Odstraòuje jedovatosti a zmenšuje otoky (jiedu

xiaozhong, �ie−tu siao−èung)
3. Svla�uje støeva a zprùchodòuje stolici (runchang

tongbian, �un−èchang tchung−pien)
1. Doplňuje játra a ledviny, navyšuje esenci a krev
Indikace : syndrom vyèerpanosti esence a krve.
Výklad: Upravené shouwu má výborné vlastnosti
v tom, �e zahøívá, ani� by produkovalo suchou hor−
kost, a doplòuje, ani� by zatì�ovalo trávení. Ode−
dávna se pou�ívá, zejména v podobì alkoholových
extraktù, jako omlazující prostøedek posilující zdra−
ví a prodlu�ující �ivot. Obvykle se kombinuje s dal−
šími doplòujícími léèivy, jako jsou gouqizi (307) Lycii
fructus, bajitian (283) Morindae officinalis radix, shu−
dihuang (294) Rehmanniae radix preparata, baizhu
(272) Atractylodis macrocephalae rhizoma. Pøi pøed−
èasném šedivìní vlasù se podává formule qibao mei−
ran dan (R549), v ní� jsou kromì shouwu napø. gou−
qizi (307) Lycii fructus, tusizi (290) Cuscutae semen,
fuling (108) Poria. Rovnì� se 1–2krát dennì podává
15 a� 30 ml výluhu po 30 g shouwu a shudi (294)
Rehmanniae radix preparata, a 15 g danggui (293)
Angelicae sinensis radix v 1 l pálenky (DR604). Pøi
vypadávání vlasù z prázdnoty esence a krve
heshouwu podporuje jejich vý�ivu v odvaru se
sangshenzi (308) Mori fructus, gouqizi (307) Lycii fruc−
tus a syrovým huangqi (271) Astragali radix; rovnì�
se podávají kulièky, v nich� je stejný pomìr shou−
wu, baizirenu (245) Platycladi semen a danggui (293)
Angelicae sinensis radix (DR605). V pøípadì mu�−
ské neplodnosti èi impotence z prázdnoty ledvin se
shouwu kombinuje s lurongem (279) Cervi cornu
pantotrichum, renshenem (267) Ginseng radix a ling−
zhi (248) Ganoderma lucidum seu japonicum.

Kdy� není dostatek esence ledvin, krev jater je
rovnì� oslabena a nedoká�e vy�ivovat „vývod“ ja−
ter – oèi. Tehdy se objevují poruchy jako sucho
a drhnutí v oèích, zhoršování zraku atd. Pro rege−
neraci oèí se shouwu kombinuje s gouqizi (307) Lycii
fructus, shudi (294) Rehmanniae radix preparata,
juhua (21) Chrysanthemi flos, sangye (20) Mori foli−
um, aby doplnily jin a odstranily prázdnou hor−
kost. Jsou−li souèasnì i závratì a zatmívání pøed
oèima, pøidávanými jsou gouqizi (307) Lycii fructus,
cangzhu (101) Atractylodis rhizoma a xiaohuixiang
(138) Foeniculi fructus. V souèasnosti se na chudo−
krevnost pou�ívá heshouwu v kombinaci s dang−
shenem (269) Codonopsis radix, shanyao (273)
Dioscoreae rhizoma a chenpi (140) Citri reticulatae
pericarpium; pøi vzniku hematomù z nedostatku
krevních destièek jsou kombinovanými dangshen
(269) Codonopsis radix, huangqi (271) Astragali ra−
dix, huangjing (305) Polygonati rhizoma a baizhu
(272) Atractylodis macrocephalae rhizoma.
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Nedostateènost esence a krve zpùsobuje i ocha−
bování èi bolesti kostí. Pøi znecitlivìní a zhoršené
hybnosti konèetin následkem jejich nedovy�ivenos−
ti doplòuje shouwu esenci a krev ve spojení se shudi
(294) Rehmanniae radix preparata, niuxi (203) Achy−
ranthis bidentatae radix, chishao (50) Paeoniae radix
rubra. Pøi slabosti šlach a kostí je posiluje v kombi−
naci s duzhongem (286) Eucommiae cortex, gandi−
huangem (46) Rehmanniae radix exsiccata a jinyingzi
(328) Rosae laevigatae fructus. Na bolesti beder se
podává odvar ze shouwu a  yiyirenu (111) Coicis se−
men. Pøi bolestech sedacího nervu se odvarem ze
shouwu, fuzi (127) Aconiti radix lateralis preparata,
xixinu (132) Asari herba, guizhi (2) Cinnamomi ra−
mulus a ganjiangu (130) Zingiberis rhizoma zapíjí
prášek z maqianzi (347) Strychni semen a nesolené−
ho quanxie (259) Scorpio.
2. Odstraňuje jedovatosti a zmenšuje otoky
Indikace : vøedy, abscesy, lymfatické uzliny; malá−
rie.
Výklad: Heshouwu v syrové podobì má tendenci
ochlazovat a doká�e odstraòovat akumulovanou je−
dovatost zpùsobující rùzné ekzémy. Rozemleté ve
stejném pomìru s kushenem (42) Sophorae flaves−
centis radix, fangfengem (7) Saposhnikoviae radix
a bohe (16) Menthae herba, zapíjené v 15gramové
dávce léèí svìdivé vøedy (DR606); ty se souèasnì
omývají odvarem heshouwu ve stejném mno�ství
vody a alkoholu. Pøi mokvavých ekzémech z vlhké
horkosti se obvykle pøidávají kushen (42) Sophorae
flavescentis radix, fangfeng (7) Saposhnikoviae radix,
jingjie (6) Schizonepetae herba a jinyinhua (52) Loni−
cerae flos.

V pøípadì chronických lymfatických uzlin se �vý−
ká syrové heshouwu (DR607), které jednak odstra−
òuje jedovatosti, jednak má mírný úèinek doplòovat
esenci a krev. Ještì úèinnìjší je ovšem v kombinaci
s léèivy o�ivujícími krev a rozptylujícími sra�eniny,
napø. chuanxiongem (188) Chuanxiong rhizoma, dang−
gui (293) Angelicae sinensis radix, xiakucao (33) Pru−
nellae spica. Pøi hnisavých abscesech jsou kombino−
vanými baizhi (9) Angelicae dahuricae radix, danggui
(293) Angelicae sinensis radix, chishao (50) Paeoniae
radix rubra a mutong (114) Akebiae caulis. V minu−
losti se pøi svrabu omývaly vyrá�ky odvarem ze stej−
ného mno�ství shouwu a aiye (187) Artemisiae argyi
folium. Na svìdivé ekzémy se droga kombinuje
s fangfengem (7) Saposhnikoviae radix, cijili (257) Tri−
buli fructus, jingjiesui (6) Schizonepetae spica.

✑ Pøi malarických horeèkách se podávalo pøed
záchvatem zimnice 9 g heshouwu zapíjeného alko−
holem (DR608). Pøi pøetrvávajících potí�ích s pøízna−
ky prázdnoty èchi a krve se droga kombinovala do
odvaru s danggui (293) Angelicae sinensis radix, wei−
shengjiangem (4) Zingiberis rhizoma recens, renshe−
nem (267) Ginseng radix a jupi (140) Citri reticulatae
pericarpium. V souèasnosti jsou v této indikaci dob−
ré zkušenosti s odvarem z 18–25 g heshouwu a 1,5 a�
3 g gancao (275) Glycyrrhizae radix.

3. Svlažuje støeva a zprùchodňuje stolici
Indikace : zácpa.
Výklad: Syrové shouwu má laxativní úèinek a sou−
èasnì doplòováním esence a krve mírnì svla�uje
støeva, proto se pou�ívá hlavnì pøi zácpì z prázd−
noty esence a krve. Kombinovanými bývají huoma−
ren (82) Cannabis semen, heizhima (313) Sesami nig−
rum semen, danggui (293) Angelicae sinensis radix.
Pøi habituální zácpì se kombinuje ve stejném mno�−
ství s medem (DR609), nebo se vytváøí medová pas−
ta, ve které jsou ve stejné dávce shouwu, heizhima
(313) Sesami nigrum semen a huomaren (82) Canna−
bis semen, a podává se 3krát dennì po 10–20 g
(DR610).
Zpùsob užití
Denní dávka je 10–30 g v odvaru, pilulkách, prášku,
alkoholovém výluhu; zevnì na omývání a v masti.
Pro úèel doplòování esence a krve se pou�ívá upra−
vené heshouwu, pro odstraòování jedovatosti
a zprùchodnìní stolice syrové; ještì úèinnìjší je
v této indikaci èerstvá droga.
Kontraindikace
Opatrnost je potøebná pøi øídké stolici a u upravo−
vaného shouwu pøi výraznìjších pøíznacích vlhkos−
ti a hlenù.

Výjimeènì mù�e droga vyvolat slabé bolesti bøi−
cha, nevolnost, pøípadnì a� horeèku se zimnièní tøe−
savkou.
Poznámka
Za dynastie Tchang, za ní� u� léèivo heshouwu bylo
prokazatelnì známé, se rozlišovaly dvì varianty –
èervená, chishouwu (èch’−šou−wu) , a bílá,
baishouwu (paj−šou−wu) . Ze studia starých
textù vyplývá, �e dnes pou�ívané shouwu z rostliny
Polygonum je toto�né s historickým èerveným shou−
wu. Bílá varianta je z rostlin Cynanchum; podle nì−
kterých pramenù ovšem baishouwu pou�ívané
v minulosti pocházelo z rostliny Polygonum multiflo−
rum Thunb. var. angulatum S. Y. Liu, suozhi heshou−
wu (suo−è’ che−šou−wu) . Jejich vlast−
nosti jsou si podobné, baishouwu má i úèinek tišit
bolesti srdce, posilovat slezinu a podporovat èchi.
Citace z klasikù
„Ledviny øídí uzavírání a uchovávání, játra øídí zprù−
chodòování a vypouštìní. Toto léèivo má teplou èchi
a hoøkou a zadrhávající chu�. Hoøká doplòuje ledviny,
teplo doplòuje játra, zadrhávající (chu�) doká�e svírat
esenciální èchi, proto (shouwu) doká�e vy�ivovat krev,
prospívat játrùm, zpevòovat esenci a podporovat ledvi−
ny, posilovat šlachy a kosti, zaèeròovat vlasy. Je skvìlým
léèivem pro rozhojòování a doplòování. Nezachlazuje
ani nevysušuje a svým úèinkem stojí nad léèivy, jako
jsou koøen dihuangu (46) nebo tiandong (302).“ (Bencao
gangmu; 1596 n. l.)
„Kdy� Haogu øíkal, �e (shouwu) vypouští jaterní vítr,
jde o to, �e jin nesvla�uje jang, voda nevy�ivuje døevo,
a to zpùsobuje, �e døevo jater rodí vítr. Toto (léèivo) do−
ká�e doplòovat jin, a právì v tom spoèívá jeho vhod−
nost – má−li se toti� léèit vítr, nejprve se musí léèit krev,
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proto�e kdy� se krev rozhýbe, vítr pøirozenì ustane.
Toto je však tišení vìtru rozhojòováním a doplòováním,
nesmí se to mylnì pova�ovat za vypouštìní jater.“ (Ben−
cao zhengyi; 1917 n. l.)
„O heshouwu se ve všech knihách øíká, �e rozhojòuje
vodu a doplòuje ledviny, zaèeròuje vlasy a nadlehèuje
tìlo, pìjí se na nì chvály a porovnává se s úèinky zemì−
�lutì (294). Jedinì Feng Zhaozhang (Èao−èang) o nìm
pojednává mimoøádnì osvícenì. Øíká, �e shouwu je
hoøké a zadrhávající, mírnì teplé. (Jeho) jin není pøíliš
stagnující a (jeho) jang není pøíliš vysušující, dostalo se
mu harmonicky èchi nebes i zemì. Shudi (294) i shouwu
sice oboje doplòují jin, ovšem dihuang se rodí obdaøen
èchi období støedního zimního mìsíce, dušením sice
rovnì� zèerná, avšak speciálnì vstupuje do ledvin a roz−
hojòuje pravou vodu nebeské jednoty. Jeho souèasné
doplòování je vedlejším úèinkem toho, �e rozhojòuje
ledviny. Naproti tomu shouwu se rodí obdaøeno èchi
jara, je transformací vìtru a døeva, vniká do jater a je
léèivem (s charakterem) jangu v jin. Vniká speciálnì do
jater a má úèinek navyšovat krev a vypuzovat vítr. �e
souèasnì i doplòuje ledviny, je vedlejším úèinkem toho,
�e doplòuje játra. Jedno je tedy léèivem, které mocnì
doplòuje prekosmickou pravou jin, proto svým úèin−
kem doká�e ihned zvrátit nebezpeèí prudkého nárùstu

samotného jangu. Jedno zase vyhovuje potøebì harmo−
nizovat a doplòovat postkosmickou vy�ivující krev
a pou�ívá−li se dlouhodobì, vy�ivuje esenci i ducha,
zbavuje nemocí a harmonizuje prvopoèáteèní. Prekos−
mická a postkosmická jin nejsou toto�né, a i v pomalém
èi okam�itém, lehkém èi silném úèinku (tìchto dvou lé−
èiv) je velký rozdíl. Kromì toho (shouwu), nazývané
i yehe (jie−che) nebo nengsi (neng−s’), má v doplòování
krve ještì  té� schopnost transformovat jang. Jak by se
to mohlo podobat pou�ití dihuangu, který speciálnì roz−
hojòuje vodu, má lehkou èchi a hutnou chu�, je kalným
v kalném a posiluje kosti a esenci?“ (Bencao qiuzhen; 1769
n. l.)

K zapamatování
Heshouwu má hoøkou, sladkou a zadrhávající chu�,
mírnì teplou povahu a tropismus ke dráze jater
a ledvin. Zahøívá bez vysušování a doplòuje bez pù−
sobení stagnací. Vy�ivuje krev jater a podporuje
tvorbu esence ledvin. Má omlazující úèinky, zlepšu−
je zrak, zpomaluje šedivìní vlasù, posiluje šlachy
a kosti. Syrové rozrušuje a odstraòuje jedovatosti,
léèí vøedy, uzliny, abscesy, dále svla�ováním støev
zprùchodòuje stolici.

Opatrnost je potøebná pøi vlhkosti a øídké stolici.

Výklad jména: Znak „y7“ (jie) má význam „noc,
noèní“, znak „ji`o“ (�iao) znamená „spojovat“,
znak „t5ng“ (tcheng) znamená „stonek“. Podle
povìsti je autorem jména He Shouwu (viz heshouwu
(295), který si všimnul, �e stonky rostliny se v noci
k sobì pøibli�ují a pøes den se opìt oddálí. Proto do−
stala jméno y7ji`ot5ng (jie−�iao−tcheng), „spojníèek
noèní“.
Synonyma: shouwuteng (šou−wu−tcheng) ,
heshouwu jingye (che−šou−wu �ing−jie) .
Latinské jméno: POLYGONI MULTIFLORI CAULIS ET

FOLIUM

Anglické jméno: tuber fleeceflower stem and leaf
První výskyt jména: Benjing fengyuan; 1695 n. l.
Zdroj drogy: s tonek a  l i s ty

(èeleï Polygonaceae)
1. Polygonum multiflorum Thunb.; bli�ší údaje viz

heshouwu (295).
Sbìr a úprava
Stonky s listy se sbírají v létì nebo po opadání listù
na podzim, svá�ou se do snopeèkù a usuší.

Sušenou drogu tvoøí oválné plátky hnìdoèerve−
né, v centrální èásti �lutohnìdé barvy, porézní
struktury, lámavé, bez pachu, nahoøklé a zadrháva−
jící chuti.
Charakteristika
• chu� sladká, mírnì hoøká
• povaha vyrovnaná
• tropismus ke dráze srdce a jater

Účinky
1. Vy�ivuje srdce a uklidòuje ducha, vypuzuje vítr

a zprùchodòuje sí� spojnièek (yangxin anshen, qu−
feng tongluo, jang−sin an−šen, èchü−feng tchung−
−luo)

1. Vyživuje srdce a uklidňuje ducha, vypuzuje vítr
a zprùchodňuje sí� spojniček

Indikace : nespavost, pocení; bolesti z blokád.
Výklad: Sladký a vyrovnaný yejiaoteng vniká do
srdce a jater, a tím vy�ivuje krev a jejím doplòová−
ním uklidòuje ducha. Proto jej lze vyu�ít pøi stavech
rozrušení, poruch spánku èi pocení v dùsledku
prázdnoty. Pøidávají se k nìmu baiziren (245) Platyc−
ladi semen, gandihuang (46) Rehmanniae glutinosae
radix siccata a zhenzhumu (253) Margaritifera concha
usta, aby vy�ivily jin, proèistily horkost a stáhly pot.
Pøi nespavosti a bolestech hlavy se odvarem, ve kte−
rém jsou po 12 g yejiaotengu, tianma (256) Gastrodi−
ae rhizoma, huangbai (40) Phellodendri cortex
a 6 g gancao (275) Glycyrrhizae radix, zapíjí tøikrát
dennì 6 g práškového zhusha (240) Cinnabaris
(DR611).

✑ Jeliko� vedle vy�ivování krve má yejiaoteng
rovnì� schopnost vypuzovat vítr a zprùchodòovat
sí� spojnièek, je dobrým léèivem pøi tupých boles−
tech a døevìnìní zpùsobených nedostateènou vý�i−
vou svalstva krví. Pøidávanými bývají jixueteng (199)
Spatholobi caulis, danggui (293) Angelicae sinensis
radix, chuanxiong (188) Chuanxiong rhizoma. Pou�ít

295a. Yejiaoteng (jie−�iao−tcheng) 


