
 

 

 

 

 

 טבלת נקודות דיקור על מרידיאן המעי הדק
 

 מיקום הנקודה אופי הנקודה שם  דק מעי

SI1 קטנה ביצה 
Shao Ze 

 מתכת,באר
  מרידיאן של פתיחה נקודת

 TMM -ה

 הגבול במפגש (החמישית האצבע) בזרת
 רןהציפו של ריאוהאולנ ליאהפרוקסימ

SI2 קידמי עמק 
Qian Gu 

 דיסטאלית ,הזרת של ריאהאולנ לגבוב מים ,מעיין
 החמישי יפלאנגיאל-המטאקרפל למפרק

SI3 אחורי עמק 
Hou Xi 

 חיזוק ,עץ ,פלג
  מרידיאן של פתיחה נקודת

 - GVה

 -המטאקרפל למפרק פרוקסימאלית
 כף של ריאהאולנ בגבול. החמישי יפלאנגיאל

 היד

SI4 היד כף שורש עצם 
Wan Gu 

  קרפליתאהמט העצם בסיס בין שקעב מקור נקודת
 Triquetral  -ה עצם ביןחמישית לה

SI5 היאנג עמק 
Yang Gu  

 אש ,נהר
 השעה נקודת

 בין בשקע ,היד כף של ריאהאולנ בגבול
 Triquetral  -ה עצם לבין האולנה עצם ראש

SI6 הזקן את להזין 
Yang Lao 

  לבין לגיד האולנה ראש בין הנוצר בחריץ הצטברות נקודת
   Extensor Carpi הגיד של ריאהאולנ הצד

Ulnaris החזה על מונחת היד כאשר 
SI7 התומכת שלוחה  

 בישר
Zhi Zheng 

  בין בחריץ SI5 -ל פרוקסימאלית צון 5 חיבור נקודת
 Flexor Carpi Ulnaris  לשריר האולנה

SI8 קטן ים 
Xiao Hai 

  וקצה האולקרנון קצה שבין בשקע פיזור ,אדמה ,ים
 המדיאלי האפיקונדייל

SI9 חסונה כתף 
Jiao Zhen 

  סופריורית צון 1 ,לגוף צמודה הזרוע כאשר 
  האקסילרי הקפל של הפוסטריורי לגבול

 כאשר הזרוע צמודה לגוף האחורי
SI10 על השפעה נקודת  

 השכמה
Nao Shu 

 םהמרידיאני מפגש
BL, Yang Wei,Yang Qiao 

 SI9 -מ םעוליבחלק הפוסטריורי של הכתף, 
 Scapular Spine -ב עיםתקשנ עד

SI11 התאספות 
 שמימית

Tian Zong 

  מחצית בערך ,במרכזה ,הסקפולה גבי על 
 הסקפולה של התחתונה הזווית בין הדרך
 ןומיוהאקר קצה ולבין

SI12 ברוח לאחוז 
Bing Feng 

 המרידיאנים עם מפגש
GB, TW, LI 

 בדיוק סקפולרי-הסופרא השקע במרכז
  היד כאשר נוצר קעהש)  SI11 ל לנקודהמע

 (למעלה מורמת
SI13 מעוקל קיר 

Qu Yuan 
 המדיאלי לקצה סופריורית שנמצא בשקע 

 בין הדרך אמצעב, Scapula Spine -ה  של
 SI10 חוליה לT2  

SI14 של השפעה נקודה 
 החיצונית הכתף

Jian Wai Shu 

  T2-ל T1 חוליות בין למרווח ליתאלטר צון 3 

SI15 של השפעה נקודת 
 הכתף כזרמ

Jian Zhong Hu 

 החוליה  לש התחתון לגבול ליתאלטר צון 2 
C7 ((GV14 

 

 



 

 

 

 

 

SI16 לרקיע אשנב 
Tian Chuang 

 לרקיע אשנבנקודת 

 פגש עליונה של המתפצלים מ
 HT-ו SI -ה ימרידיאנשל 

 של הפוסטריורי בגבול ,הגרוגרת בגובה
 - SCMה שריר

SI17 שמימי מיכל 
Tian Rong 

  הגבול לבין המנדיבולה תזווי בין בשקע לרקיע אשנבנקודת 
 SCM -ה  שריר של האנטריורי

SI18 הלחי בעצם נקיק 
Quan Liao 

 TW -ה מרידיאן עם מפגש
  TMM -מרידיאני ה מפגש

 הרגל של היאנגים

 ,העין של ליאהלטר לקנטוס מתחת בדיוק
 הזיגומה עצם של התחתון בגבול ,בשקע

SI19 השמע ארמון 
Ting Gong 

   TW-ה מרידיאני עם מפגש
 GB -וה

  ממוקמת הנקודה ,פתוח מעט הפה כאשר
 למנדיבולה הטרגוס מרכז שבין בשקע

 


