T10 – Nefritový paraván (Jade Screen) / yupingfengsan jiajian
xinyihua Flos Magnoliae
fangfeng Radix Saposhnikoviae
huangqi Radix Astragali
baizhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
baizhi Radix Angelicae dahuricae
wumei Fructus Mume
wuweizi Fructus Schisandrae
danshen Radix Salviae miltiorrhizae

bohe Herba Menthae
jingjie Herba Schizonepetae
huangqin Radix Scutellariae
gancao Radix Glycyrrhizae
baiqian Rhizoma Cynanchii stautoni
jiegeng Radix Platycodi
ganjiang Rhizoma Zingiberis

Model: vítr zabraňuje klesání a rozptylování plicní čchi v nose
Účinky: vyhnat vítr, doplňovat čchi, posilovat obrannou čchi, protialergický účinek
Indikace: alergická rinitida, kýchání, tekoucí nos s vytékáním průzračného vodnatého hlenu, svědící oči a nos,
tupá bolest v oblasti čela, zacpaný nos, senná rýma, alergie na kočky, psy, koně, roztoče, prach atd., chronická
sinusitida (jen je-li sekundárně k rinitidě)
Jazyk: tomuto přípravku není přiřazeno žádné vyobrazení jazyka, jelikož se používá na příznaky (biao)
alergické rinitidy, a to bez ohledu na jazyk.
ROZBOR RECEPTURY

Tento nový přípravek byl speciálně sestaven na projevy alergické rinitidy s druhotnou sinusitidou. Problém je stále častější,
zčásti v důsledku zvýšené genetické predispozice k alergiím a zčásti v důsledku silného atmosférického znečištění ve
městech. I když zahrnuje tradiční „Prášek nefritového paravánu“ (yupingfengsan), neklade narozdíl od něj největší důraz na
doplňování, ale na vypuzování větru a obnovení rozptylovací funkce plic, aby se zastavilo kýchání a vytékání z nosu.
K bylinám, které vyhánějí vítr a zaměřují se na nos, byly přidány další s protialergickým účinkem: danshen, wuweizi
a wumei.
Prázdnota ledvin je často kořenem atopie (sklonům k alergickým onemocněním jako jsou např. atopický ekzém, alergické
astma a alergická rinitida).
Přípravek je určen především na projevy - vrcholek (tj. vítr v nose), spíše než na kořen obtíží. Pro současné ošetření
vrcholku i kořene je možno ho spojit s BYLINNÝMI STRÁŽCI (T03 – JANG, nebo T04 - JIN).
Je třeba zdůraznit, že působí na sinusitidy [zánět vedlejších nosních dutin – paranasálních a frontálních] pouze v případě,
když vznikají druhotně k rinitidě [zánětu horních cest dýchacích, nosní sliznice, rýmě]. K tomuto dochází, když se
v důsledku zablokování nosních průchodů nosními sekrety typickými pro rinitidu poškozuje odvodňování dutin a rozvine
se sekundární infekce. V takovém případě bývají nosní sekrety žluté jen zřídka. Pokud je sinusitida primární, přípravek
není vhodný.
Na rozdíl od VÍTÁNÍ VŮNĚ (Welcome Fragrance - T23) je tento přípravek určen především na alergickou rinitidu
(charakterizovanou čirým řídkým výtokem z nosu) a působí jenom na druhotnou sinusitidu, která se může někdy vyvinout
z rinitidy. Naopak VÍTÁNÍ VŮNĚ je určeno především na chronickou sinusitidu s hustým nebo hnisavým žlutým nosním
sekretem.

UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE
Přípravek obsahuje některé pálivé byliny, které mohou poškozovat jin, a některé hořké byliny, které mohou oslabovat slezinu, pokud se
užívají dlouhodobě. Proto by se neměl užívat déle než v rozsahu několika málo měsíců. Pokud se předepisuje v kombinaci
s akupunkturou, je možno vybírat body na doplňování sleziny a na vyživení jin.

V kostce: alergická rinitida. Cílí pouze na projevy alergické rinitidy, nikoliv její
příčiny. (Příčiny alergické rinitidy řeší BYLINNÍ STRÁŽCI).
TOMUTO PŘÍPRAVKU NENÍ PŘIŘAZENO ŽÁDNÉ VYOBRAZENÍ JAZYKA,
JELIKOŽ SE POUŽÍVÁ NA PŘÍZNAKY (BIAO) ALERGICKÉ RINITIDY,
A TO BEZ OHLEDU NA JAZYK.

