
 

Hlava  Trup   

Hlava: zranenie a
bolesť 8-3-7-6-2-10-1-11-20-23 

(Nočné) krče nôh:  
 4 

Bolesti hlavy:   Hrudník: 3-2-1-7 

· všeobecné 1-3-7-4-6-2-10-11-19-20 Brucho:   

· migréna 1-7-12 · hore  5-6 

Hrdlo: 10-3-14-1-7-12 · dole  9-5-6-2-19  

Bolesti zubov: 4-1-18-21 Vaječníky a 
 

 8-13-5-6
 

Ucho: 3-1 Hernia: 5-6-19 

Končatiny   Ischias: 9-4-5-6-24-22 

Paže: 8-3-2-12-17-23 Svalové krče: 25-26 

Artritída/Artróza 
Použite PainGone v mieste 
bolesti Pľúca: 7 

Nohy: 9-4-5-6 Žalúdok: 8-5-6-2 

Stehenné svaly: 9 Menštruácia: 13-5-2-15-26-19 

Lakeť: 8-3-2-14-1-23 Krk: 8-1-7-16-17-26-23 

Kotník: 4-5-6-1-25-18-19-20 Bolesti chrbta:   

Ruky: 3-2-10-1-12 · všeobecné 9-4-5-6-17-20-22-23 

Bedrá: 4-5-6 · horná časť 17-22-23-9-4 

Kolená: 9 · dolná časť   4-5-6-20  

Podpažie: 2-12 Natiahnuté svaly: 4 

Predlaktie: 8-2-10-1-12 Seknutie v krížoch:  9-4-5-6-1-7-24 

Dlane: 7-3-12 Semenníky: 4-5-6 

Ramená: 8-3-2-14-1-7-17-26 Močovod/genitálie: 13-25-26-19 

Neinvazívna akupunktúra

Výskumy ukázali, že stimulačné pero, ako je PainGone™, môže byť použité pre neinvazívnu akupunktúru. 
Držte sa jednoduchého sprievodcu a podľa problémov nájdite príslušné akupunktúrne body. Ak sú pre 
dané ošetrenie uvedené viac ako tri body, začnite prvými tromi. Ak nie ste spokojní s výsledkom, 
kombinujte body tak, až nájdete pre Vás tú najlepšiu kombináciu. Kliknite 20-25-krát na každý Vami 
používaný bod. Keď ošetrujete migrénu či bolesti hlavy, musíte použiť stimuláciu na opačnej strane tela 
(ak máte bolesť, alebo migrénu na pravej strane hlavy, mali by ste stimulovať body na ľavej strane tela, 
napríklad na ľavej ruke alebo zápästí). Použitie pera na akupunktúrne body stimuluje mozog k produkcii 
endorfínov, telu prírodných látok na potlačenie bolesti. Použite nižšie uvedené pokyny s prehľadom 
akupunktúrnych bodov k voľbe najviac prospešných bodov pre Váš zdravotný stav a pre zaistenie 
maximálnej úľavy od bolesti.

Prehlad akupunktúrnych bodov

maternica:



Prsty: 10-3-2-1-12 Hypertenzia krku: 8-4-1-7 

Chodidlá: 4-5-6-1-25-18-19-20 
Nervové 
bolesti/neuralgia: 4 
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Akupunktúrne body

1 - Vybraný bod je vhodný pre riešenie 
väčšiny problémov hornej časti tela. 
Stlačte palec s ukazovákom a hľadaný 
bod nájdete na konci záhybu medzi
palcom a ukazovákom. Aplikujte po 
uvoľnení ruky.

2 - Hľadaný bod je dva palce pod
najdlhšou čiarou na vnútornej strane
zápästia, uprostred medzi šľachami.

3 - Bod je presne proti bodu 2 
na vonkajšej strane zápästia, v jednej
priamke s prostredným prstom.

4 - Akupunktúrny bod nájdete vo
výklenku hneď za vonkajšou 
členkovou kosťou (členkom).

5 - Tento bod sa obvykle používa v
kombinácii s bodom 6. Bod 5 
je vzdialený na šírku dlane nad 
koncom vnútornej členkovej kosti
(členku), tesne za holennou kosťou.

6 - Vybraný bod je veľmi efektívny
pri problémoch v dolnej časti tela,
najmä v kombinácii s bodom 5.
Je na šírku dlane pod dolnou časťou
kolenného jabĺčka, v dutine medzi
holennou kosťou a svalov dolných
končatín.

9 - Bod leží medzi dvoma kolennými
šľachami v zadnej časti kolena.
Pozn: nepoužívajte tento 
akupunktúrny bod, ak máte kŕčové žily.

10 - Bezprostredne dole za nechtom
na vonkajšej strane palca.

11 - Na najdlhšej ryhe vnútornej strany
zápästia, v predĺženej línii s malíčkom.

12 - Na najdlhšej ryhe vnútornej strany
zápästia, v jednej línii s palcom.

7 - Zopnite ruky tak, že Váš ukazovák 
leží na hornej strane vášho zápästia 
(horná kresba). Hľadaný bod leží v 
mieste ukazováka na predĺženej línii
palca v malej dutine (spodná kresba).
Aplikujte po uvoľnení ruky.

8 - Ohnite ruku a umiestnite prst na 
ohyb v paži podľa obrázku. Natiahnite 
ruku a použite tento bod.



 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

17 - Bod v hornej časti ramena, 
uprostred medzi krkom a vonkajším 
bodom ramena. 

18 - Bezprostredne za nechtom 
druhého prsta, na vzdialenejšej strane 
čo najďalej od palce

19 - Na palci na nohe, za nechtom a 
na strane od ostatných prstov.

20 - Zospodu uprostred chodidla 
hneď za bruškom.

21 - Bod je v mieste, kde sa spája 
druhý a tretí prst na nohe.

15 - Bod na prostrednom prste, 
hneď za nechtom na strane čo 
najbližšie od palca.

16 - Bod medzi dvoma najviac
vyčnievajúcimi stavcami v hornej časti
chrbtice.

22 - Tieto body sa nachádzajú na
chrbte, v línii medzi lakťami, asi dva 
palce od chrbtice po oboch stranách. 

23 - Body sú mierne za svalom medzi 
krkom a ramenami, trochu bližšie k 
paži ako ku krku. 

24 - Bod na vonkajšej strane chodidla,
mierne za posledným kĺbom malíčku 
na nohe. 

25 - Dva palce nad miestom spojenia
palca a druhého prsta na nohe v 
hornej časti chodidla 
(pod priehlavkom). 

26 - Priamo nad miestom, na ktorom
sa spája palec a druhý prst nohy 
(chodidlá). 

13 - Prvý bod je štyri prsty pod 
pupkom. Ďalší bod s rovnakým 
účinkom - dva prsty pod prvým bodom.

14 - Bod nájdete v záhybe ruky na
vnútornej strane lakťa smerom od
palca.
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