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Què és?

En què consisteix?

Especialitats

L’Acupuntura és una part de la Medicina 
Tradicional Xinesa, com ho són la Dietoteràpia, 
la Fitoteràpia, el Tai Qi, el Chi Kung, La Tuina, 
la Moxibustió o fins i tot el Feng Shui.

L’Acupuntura és una tècnica mèdica curativa 
que busca promoure i millorar l’estat 
d’equilibri energètic de l’organisme (la bona 
salut).

És una tècnica mil·lenària, en la qual 
s’insereixen i manipulen finíssimes agulles 
en el cos, per influir en el flux energètic del 
pacient i aconseguir regular-ho segons les 
seves necessitats.

El flux energètic o Qi, flueix a través de 
diferents meridians energètics per tot el cos, 
i sobre aquests hi ha punts d’acupuntura, 
que són l’objectiu de les agulles, si hi ha una 
disrupció del flux energètic del cos, causant 
de malalties, tant emocionals com físiques.

Les agulles s’introdueixen en la pell sobre 
diferents depressions, orificis o entrades 
coneguts com a punts d’acupuntura, amb 
l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del 
pacient.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
reconeix a l’Acupuntura com una medicina 
eficaç per assolir el benestar físic, psíquic i 
social de les persones.

Enfortiment del sistema immune, còlics 
del lactant, singlot, restrenyiment, diarrees, 
regurgitació, vòmits, dolor abdominal recurrent, 
babeos, Muguet, berrugues, mol·lusc contagiós, 
dermatitis del bolquer, èczema atòpic, otitis, 
sibilàncies, broncoespasmos, asma, conjuntivitis, 
febre , irritabilitat, por, trastorns del son, enuresi ...

Pediatria

Asma bronquial, bronquitis crònica, 
bronquiectàsies ...

Pneumologia

Síndromes doloroses, Artritis reumatoide, 
espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica, 
osteoartrosi, osteoporosi, fatiga crònica ...

Reumatologia

Urticària, dermatitis, zòster ...
Dermatologia

Enuresi nocturna, còlic nefrític ...
Urologia

Insuficiència cardíaca, edema, HTA, peus freds, 
Raynaud, varius, insuficiència arterial ...

Cardiovascular

Lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies, punts 
gallet, Túnel carpià, epicondilitis, epitrocleitis, 
espatlla dolorosa, gonàlgia, trocanteritis, 
tendinitis, esquinços ...

TraumatologiaEsclerosi múltiple, paràlisi facial, Parkinson, 
cefalees, migranyes, neuràlgies, epilèpsia, 
convulsions ...

Neurologia

Vertigen, acúfens, otitis, sinusitis, mal de gola ...
ORL

Glaucoma, miopia, neuritis ...
Oftalmologia

Dolor epigàstric, singlot, vòmits, dolor abdominal, 
distensió abdominal, còlon irritable, restrenyiment, 
mal hipocondri, icterícia, diarrea ...

Digestiu

Vòmits, infecció urinària, edemes, hemorroides, 
presentació incorrecta, infertilitat, insomni, 
somnolència, depressió postpart, lactància ...

Obstetrícia

Menopausa, Ovari poliquístic, displàsia cervical, 
endometriosi, mames fibroquísticas, hipogalactia, 
mastitis ...

Ginecologia
Alteracions emocionals, insomni, somnolència, 
alteracions de memòria ...

Psiquisme
Obesitat, Diabetis Mellitus, hipertiroïdisme ...
Endocrinologia

Tabac, alcohol, cànnabis ...
Adiccions
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