
Pilulky Čchi a krev 
(Shiquan Dabu Wan) 

 

 

 
 

Tento známý prostředek tradiční čínské medicíny byl poprvé uveden v lékařském pojednání "Tai Ping 

Hui Min He Ji Ju Fang", napsaném v letech 1078-1085 n. l., během panování dynastie Song (960-1279 

n. l.). Pilulky Shiquan Dabu Wan se používají při "nedostatku Qi a krve" - při astenickém syndromu, 

anémiích (nízkém hemoglobinu) různého původu, neurastenií, chronickém únavovém syndromu 

(CFS), při rehabilitaci pacientů po dlouhodobě závažných onemocněních a chirurgických zákrocích, v 

poporodním období atd. 

 

Složení 

Rou Gui, Chuan Xiong, Bai Shao Yao (Bai Shao), Huang Qi, Bai Zhu, Dang Gui, Dang Shen, Shu Di 

Huang, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Feng Mi. 

 

Působení dle TCM 

Doplňuje Qi, 

Vyživuje krev, 

Ohřívá střední Zářič a posiluje Yang, 

Posiluje Slezinu a Ledviny, 

Normalizuje práci Žaludku. 

 

Symptomy 

Dušnost, slabost končetin, zejména v kolenech, chladné končetiny, spontánní pocení, závratě, 

nespavost, špatná chuť k jídlu, bledě žlutá pleť, palpitace, poruchy menstruačního cyklu, dlouhodobé 

vředy a furunkly, špatně se hojící rány, chronická slabost a únava. Jazyk je bledý, oteklý, s otisky 

zubů, povlak tenký bílý, puls tenký a prázdný. 

 

Klinické indikace 

Různé typy anémie 

Stav po ztrátě krve 

Dlouho nehojící se vředy, ekzém, furunkulóza (podle syndromu) 

Cévní dystonie se sníženým krevním tlakem 



Únava po závažných onemocněních, astenické-neurotický syndrom, pooperační a poporodní období 

Chronický únavový syndrom 

Onkologická onemocnění - snížení vedlejších účinků chemoterapie a radioterapie (pokles počtu bílých 

a červených krvinek, slabost, ztráta hmotnosti) 

Menstruační poruchy 

Častá nachlazení 

Chronická atrofická gastritida a žaludeční ptóza 

Sheehanův syndrom 

Jako pomocný prostředek k léčbě cirhózy jater, rozedmy plic a diabetu 

 

Forma výroby 

Velké medové pilulky 10 ks po 9 g v blisteru. 

MAXI balení! 

 

Výrobce 

Shanxi Huakang Pharmaceutical Co. Ltd, Čína. 

 

Způsob podávání a dávkování 
Užívejte 30 minut před nebo 1 hodinu po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika 

TČM, přípravek rozžvýkat a zapít teplou vodou. 

 

Opatření a zvláštní pokyny 
Preparát by neměl být užíván při příznacích nadměrného horka (zvýšená tělesná teplota, zvýšený 

krevní tlak atd.) 
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