
 

 

 

 

 

 טבלת נקודות דיקור על מרידיאן הכליות

 

 

 מיקום הנקודה אופי הנקודה שם  כליות

KID1 מבעבע מעיין 
Yong Quan  

 פיזור ,עץ ,באר
 מרידיאן של פתיחה נקודת

 TMM -ה 

 העצם בין ,הרגל כף של ריאהפלנט בחלק
 לשלישית השנייה רסליתטאהמט

KID2 הבוער העמק 
Ran Gu  

 דיסטאלית ,הרגל כף של המדיאלי בחלק אש ,מעיין
 Navicularה  עצם לבליטת ואינפריורית

Tuberosity - 
KID3 עליון נקיק 

Tai Xi  
 מקור ,אדמה ,פלג

 
 ,אכילס לגיד המדיאלי המלאולוס בין בשקע
 המלאולוס בליטת בגובה

KID4 גדול פעמון 
Da Zhong  

 צון כחצי- KID5 ל KID3 בין הדרך באמצע חיבור נקודת
 פוסטריורית

KID5 המים מעיין 
Shui Quan  

 אנטריורית. - KID3ל אינפריורית צון 1 הצטברות נקודת
 ,הקלקנאוס של המדיאלי לצד וסופריורית

 בשקע
KID6 זוהר ים 

Zhao Hai  
 מרידיאן של פתיחה נקודת

  Yin Qiao-ה 
 

 ,המדיאלי המלאולוס לבליטת מתחת צון 1
 Tibialis הגידים שני בין הנוצר בחריץ

Posterior  וFlexor Digitorum Longus - 

KID7 חוזרת זרימה 
Fu Liu  

, השוק של המדיאלי בחלק, KID3 מעל צון 2 חיזוק ,מתכת ,נהר
 אכילס גיד של האנטריורי בגבול

KID8 האמונה חציית 
Jiao Xin  

 מרידיאן של ההצטברות נקודת
  Yin Qiao-ה 

 KID7נקודה ל אנטריורית צון 0.5
 

KID9 הארחה בית 
Zhu Bin  

  מרידיאן של ההצטברות נקודת
 Yin Wei -ה

 ,KID3 מעל צון 5 ,השוק של המדיאלי בחלק
 של המדיאלי לגבול פוסטריורית צון 1

 הטיביה
KID10 ה עמק- Yin 

Yin Gu  
 מים ,ים

 השעה נקודת
 שני ביןבקצה המדיאלי של קפל הברך, 

   Semimembranosus   םהגידי
 Semitendinosus -ו

KID11 העצה עצם 
Heng Gu  

 בגבול ,לטבור מתחת צון 5 ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
לטראלית   צון חצי, - Pubicה של העליון

 (CV2)  האמצע לקו
KID12 ובוהק גדול שפע 

Da He 
צון  1 ,לטבור מתחת צון 4 ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה

 צון חצי, - Pubicה של העליון גבוללמעל 
 (CV3)  האמצע לקולטראלית 

KID13 י'הצ התחלת 
Qi Xue 

 צון 2 ,לטבור מתחת צון 3 ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 צון חצי ,- Pubicהשל  ןעליו גבולל מעל

 (CV4)  האמצע לקו לטראלית
KID14 יםהמלא ארבעת 

Si Man 
צון  3 ,לטבור מתחת צון 2 ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה

 צון חצי, - Punicה של העליוןל גבומעל ל
 (CV5)  האמצע לקו לטראלית

KID15 אמצעית זרימה 
Zhong Zhu 

צון  4 ,לטבור מתחת צון 1 ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 צון חצי, - Pubicה של העליון גבולמעל ל

 (CV7)  האמצע לקו לטראלית
KID16 ה נקודת- Shu 

 החיונית
Huang Shu 

  טבורלטראלית ל צון חצי ,התחתונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
(CV8) 



 

 

 

  

KID17 עמוק צליל 
Shang Qu 

 ,הטבור מעל צון 2 ,העליונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 (CV10)  האמצע לקו ליתאלטר צון 0.5

KID18 האבן שער 
Shi Guan 

 ,הטבור עלצון מ 3, העליונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 (CV11)  האמצע לקו ליתאלטר צון 0.5

KID19 ה בירת- Yin 
Yin Du 

 ,הטבור מעל צון 4, העליונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 (CV12)  האמצע לקו ליתאלטר צון 0.5

KID20 הבטן תחתית 
Fu Tong Gu 

 ,הטבור מעל צון 5 ,העליונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 (CV13)  האמצע לקו ליתאלטר צון 0.5

KID21 נסתר שער 
You Men 

 ,הטבור מעל צון 6, העליונה בבטן Chong -ה מרידיאן על נקודה
 (CV14)  האמצע לקו ליתאלטר צון 0.5

KID22 במסדרון הליכה 
Bu Lang 

 לקו ליתאלטר צון 2 ,חמישיה צ"במרב 
 האמצע

KID23 הנפש חותמת 
Shen Feng 

 לקו ליתאלטר צון 2 ,הרביעי צ"במרב 
 האמצע

KID24 הנפש הריסות 
Ling Xu 

 לקו ליתאלטר צון 2 ,השלישי צ"במרב 
 האמצע

KID25 אחסון בית 
 Shen -ה

Shen Cang 

 האמצע לקו ליתאלטר צון 2 ,השני צ"במרב 

KID26 לקח חזה מרכז 
Yu Zhong 

 לקו ליתאלטר צון 2 ,הראשון צ"במרב 
 האמצע

KID27 ה ארמון- Shu 
Shu Fu 

 ליתאלטר צון 2 ,האפס/הראשון צ"במרב 
 האמצע לקו


