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Nerw Region Oddziaływania

Objawy

C1-C2

Dopływ krwi do głowy, skóra
głowy, kości części twarzowej,
ucho wewnętrzne i środkowe

Bóle głowy, nerwowość, migrena, bezsenność, wysokie ciśnienie krwi,
załamanie nerwowe, zanik pamięci, zmęczenie, zawroty głowy

C2-C3

Oczy , nerwy wzrokowe,
słuchowe, zatoki, wyrostek
sutkowy, język, czoło

Zatoki, alergie, zez, głuchota, dolegliwości oczu, bóle uszu, omdlenia,
niektóre rodzaje ślepoty

C3-C4

Policzki, małżowiny uszne, kości
twarzy, zęby, nerw twarzowy

Nerwobóle, zapalenie nerwu, trądzik, wągry, egzema

C4-C5

Nos, wargi, usta, trąbka
Eustachiusza

Katar sienny, upośledzenie słuchu

C5-C6

Struny głosowe, gardło, krtań

Zapalenie krtani, chrypka, ból gardła, angina itp.

C6-C7

Mięśnie karku, barki, migdałki

Sztywność karku, bóle ramion, zapalenie migdałków, krztusiec

C7-T1

Tarczyca, kaletka maziowa stawu
barkowego, łokieć

Zapalenie torebki stawowej, przeziębienia, choroby tarczycy

T1-T2

Przedramiona, nadgarstki, dłonie,
palce, przełyk, tchawica

Bóle przedramion i dłoni. astma, kaszel, trudności w oddychaniu

T2-T3

Serce-zastawki, osierdzie,
naczynia wieńcowe

Zaburzenia czynności serca, niektóre dolegliwości piersi

T3-T4

Płuca, oskrzela, opłucna, klatka
piersiowa, piersi

Zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej, zapalenie płuc, grypa

T4-T5

Pęcherzyk żółciowy, drogi
żółciowe

Dolegliwości pęcherzyka żółciowego, żółtaczka, półpasiec

T5-T6

Wątroba, splot słoneczny, krew

Dolegliwości wątroby, gorączka, niskie ciśnienie krwi, anemia,
zaburzenia układu krążenia

T6-T7

Żołądek

Dolegliwości żołądka, zaburzenia trawienia, zgaga

T7-T8

Trzustka, dwunastnica

Wrzody, nieżyt żołądka, osłabienie systemu odpornościowego

T8-T9

Śledziona

Wrzody, nieżyt żołądka, osłabienie systemu odpornościowego

T9-T10

Nadnercza

Alergie, pokrzywka

T10-T11

Nerki

Dolegliwości nerek, zwapnienie tętnic, chroniczne zmęczenie, zapalenie
miedniczek nerkowych

T11-T12

Nerki, moczowody

Schorzenia skórne: trądzik, wągry, egzema lub czyraki

Jelito grube, pachwiny

Zaparcie, zapalenie jelita grubego, biegunka, rozwolnienie, niektóre
rodzaje przepukliny

L1-L2

Wyrostek robaczkowy, uda

Skurcze, kłopoty z oddychaniem, nadkwasota, żylaki

L2-L3

Narządy płciowe, macica, pęcherz,
kolano

Dolegliwości pęcherza moczowego, miesiączkowania - bolesne lub
nieregularne miesiączki, poronienia, impotencja, dolegliwości kolan

L3-L4

Prostata, mięśnie dolnej części
pleców, ischias

Ischias, postrzał, trudne, bolesne oddawanie moczu, bóle pleców

L4-L5

Stawy skokowe, stopy, podudzia

Złe ukrwienie podudzi, spuchnięte kostki, słabe stawy skokowe,
podbicie, zimne stopy, słabe nogi, kurcze łydek

L5-S1

Pęcherz moczowy, odbyt, narządy
płciowe

Zaburzenia erekcji i wydzielania, częstomocz.

T12-L1

