
Pilulky jaterní rovnováhy 
(Shugan Hewei Wan) 

 

 

 
 

Pilulky Shugan Hewei Wan se v tradiční čínské medicíně používají jako prostředek proti bolesti a 

spasmatům, uklidňuje játra, odstraňuje bolest. Inhibicí sekrece kyseliny chlorovodíkové pomáhá 

odstranit stagnaci potravy v žaludku a střevech. Posílením žaludeční motility zabraňuje vzniku zácpy. 

Schopnost odolávat oxidaci lipidů způsobuje, že pilulky normalizují funkce zažívacího systému. 

Recept těchto pilulek byl poprvé uveden lékařem Zhu Tianbi (1238-1298) v období vlády dynastie 

Ming. 

 

Složení 

Ingredience 
Bai Shao Yao (Bai Shao), Bai Zhu, Bing Lang, Chai Hu, Chen Pi (Ju Pi), Gan Cao, Lai Fu Zi, Mu 

Xiang, Xiang Fu, Yu Jin, Wu Yao, Fo Shou Gan, Guang Huo Xiang, Feng Mi.  

 

Působení dle TCM 

Zklidňuje Játra, 

Odstraňuje stagnaci Qi, 

Normalizuje tok energie Žaludku a eliminuje bolest. 

Používá se při poruše vztahu Jater a Žaludku. 

 

Symptomy 
Pocit těžkosti v obou hypochondriích, ztráta chuti k jídlu, škytavka, nevolnost, říhání, zvracení, bolest 

v epigastrické oblasti, může být jak průjem, tak zácpa (i jejích střídání), hořká chuť v ústech. 

 

Klinické indikace 

Chronická gastritida (včetně chronické formy) 

Cholecystitida a zánět choledochu 

Cholelitiáza 

Divertikulóza duodena 

Chronická hepatitida 

Pankreatitida 



Vředové onemocnění žaludku a dvanáctníku 

Žaludeční neuróza 

Zácpa 

Mezižeberní neuralgie 

 

Forma výroby 
Velké medové pilulky 10 ks po 6 g. Každá pilulka je zabalena zvlášť do bílé umělohmotné kapsle.  

MAXI balení! 

 

Výrobce 

Beijing Tongrentang Pharmaceutical Co., Ltd, Čína. 

 

Způsob podávání a dávkování 

Užívejte 30 minut po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika TČM, přípravek 

rozžvýkat a zapít teplou vodou. Je účinnější při podání v období největší aktivity meridiánu Žlučníku a 

Jater (mezi 23. a 3. hodinou). 

 

Opatření a zvláštní pokyny 
Eliminovat užívání alkoholu, studených, kořeněných a slaných pokrmů, nekouřit. Nedoporučuje se 

společné užívání s tonizujícími prostředky TČM. Pacientům s hypertenzí, poruchou funkce jater, srdce, 

ledvin, s cukrovkou užívat pod dohledem lékaře. Pokud po podání přípravku vznikne průjem, je nutné 

dávku snížit. Těhotné a kojící ženy, děti, starší a oslabení pacienti, pacienti s prázdnotou Sleziny (s 

kašovitou stolicí) by měli užívat přípravek pod lékařským dohledem. 

 
https://sinara.cz/katalog/pilulky-shugan-hewei-wan/ 
https://sinara.cz/produkt/pilulky-shugan-hewei-wan/ 
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