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1. El sistema circulatori

Dolències arterials I venoses

- Encarregat de la distribució de 
l'0xigen i dels aliments

- I de recollir el diòxid de carboni i 
els productes d'excreció

http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=27823



  

Dolències arterials I venoses

● El sistema circulatori està 
composat per:

1. La sang

2. Una bomba: el Cor

3. Conductes

– Vasos sanguinis: 
artèries, venes I 
capil·lars

– Vasos limfàtics

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico



  

Dolències arterials I venoses

● Hipertensió arterial
● Arterioesclerosis
● Circulació deficient
● Mala circulació
● Colesterol
● Varius/hemorroides
● Celul·litis



  

Dolències arterials I venoses
2. Algunes Plantes Medicinals especialment perilloses



  

Dolències arterials I venoses

● Espinal, Arç (Els Ports)

● Espino blanco (Herbers)

● Cireretes de pastor (Ares)

● Espinal (Tírig)

● Espino blanco (CS de la Plana)

● Arsino (Veo)

● Espino (Alcudia de Veo)

● Cirerer de pastor (Borriana)

● Espí albar

         Cirerer de pastor (Crataegus monogyna)



  

Dolències arterials I venoses

Les flors són un excel·lent 
tònic del cor I de l'aparell 
circulatori.

A més, regulen la tensió.

Recomanable per a 
l'angina de pit I 
l'arterioesclerosis.

S'usen les flors, que es 
recol·lecten en primavera 
quan estan al punt d'obrir-
se. Es sequen ràpidament 
en lloc airejat I a l'ombra.



  

Dolències arterials I venoses

● La forma més senzilla de prendre les flors d'espí consisteix en omplir 
una tassa amb una cullerada de flors I abocar agua bollint. Quan es 
refrede colar o apartar les flors I beure.

● 2 voltes al dia, una tassa durant el dinar I una altra durant el sopar

● El tractament es pot allargar el temps que es desitge.



  

Dolències arterials I venoses

ESTIMULANT CIRCULATORI (Herbers, Els Ports)

● Tiges I fulles de Visc (“muérdago”) (50%)

● Flos I fulles d'espí albar (50%)

● Preparació I forma d'administració:

Tisana al 2-3% (30 grams de barreja de plantes en 1 
litre d'aigua).

Via d'administració: oral, 150 mililitres dos voltes al 
dia.



  

A Fuentes de Ayódar 

● Per a l'angina de pit

●  Cocció de fulles, flors I tiges al 
3%

● 150 mililitres 2 voltes al dia

● “per a afavorir el funcionament 
del cor”

Dolències arterials I venoses



  

HEURA (Hedera helix)

●  Hedra (Forcall), hiedra...

Plantes Medicinals verinoses



  

Dolències arterials I venoses

● UTILITZACIÓ FARMACOLOGICA

- en els animals de sang calenta la 
seua toxicitat no és molt elevada

- tot I això cal tindre molt cura

- Els seus components s'usen en la 
teràpia de neuritis, de la neuràlgia I 
de moltes manifestacions 
reumàtiques

- Externament remei eficaç en la 
celulitis

- Internament en extracte o tintura 
com basàmic I expectorant en 
bronquitis crònica



  

UTILITZACIÓ POPULAR

- Emenagoga

- Hipotensora (Els Ports)

- Astringent (Onda, Culla)

- Hepatoprotectora (Mas 
de Correntilla)

- Vulnerària (CS)

- Detoxicant (L'Alcalatén)

Dolències arterials I venoses



  

Dolències arterials I venoses

● Contra les neuràlgies o 
neuritis s'usa el decocto de 
les fulles que se piquen I 
s'apliquen com a emplastre 
sobre la part dolorida

●  Cal anar alerta perquè és 
una planta perillosa I per via 
interna es poden sofrir 
intoxicacions. 



  

UTILITZACIÓ POPULAR

● La Barona : per a les 
durícies

- maceració de les fulles en 
vinagre durant 48 hores

- després s'apliquen sobre 
les durícies durant 24 h, es 
cobreix amb una bena

Dolències arterials I venoses



  

● Onda: astringent

- “Bàlsam per als cremats”

9 fulles d'hedra

oli d'oliva I cera verge

Es frig tot, es filtra. Emulsió 
tòpica

Dolències arterials I venoses



  

Alguns jardiners no la 
volen perquè segons 
afirmen en tallar les 
branques, es noten 
símptomes de mareig, 
oix I s'unflen els peus.
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ESTIMULANT CIRCULATORI (Vilafamés, La Plana Alta)

- Part aèria de l'ortiga (50%)
- part aèria de la cua de cavall (50%)

Preparació i forma d'administració:
- Tisana al 4% (40 grams de la barreja de plantes en 1 litre 
d'aigua)

Via d'administració:
- Oral, de 100-120 mililitres una volta al dia en dejú (“ayunas”).



  

“Diente de león” (Taraxacum 
officinale)

● Molt bon diurètic: “pixallits”, 
“pisseau-lit” en francés

● No falta en les cures de 
primavera tan estimades pels 
alemanys

● Els botons foliars abans d'obrir-
se es mengen encurtits en 
vinagre I sal

● Floreix quasi tot l'any

● Parts usades: arrel, fulles, 
botons foliars.

Dolències arterials I venoses



  

Cua de cavall

- Diurética 

- Bona per a la hipertensió

- Remineralitzant (conté 
molta sílice)

- Acció hemostàtica: bona 
per a les hemorroides 
sanguinolentes I per a les 
mentruacions excessives

- Externament: 
queratoplàstica

Dolències arterials I venoses



  

Dolències arterials I venoses

- S'utilitza tota la planta

- Es recol·lecta en primavera i es 
seca a l'aire en un lloc ventilat i 
preferiblement a l'ombra

- Hi ha vàries classes però totes 
tenen les mateixes propietats

- Es crien en llocs amb el sòl 
humit: vora rius, sèquies, cultius 
abandonats...
    



  

Diurètic I depuratiu:

● Decocció de 40-50 grams de la 
planta seca en mig litre d'aigua 
durant 30 minuts

● Filtrar I deixar refredar

● Subministrar el líquid 3 voltes al 
dia: matí, migdia, nit

Per a les hemorroides I les 
hemorràgies del nas:

● Decocció amb 60-70 g de la 
planta en 500 ml d'aigua durant 
mitja hora

● Aplicar en compreses mullades 
amb la decocció

Dolències arterials I venoses



  

Dolències arterials I venoses

● Els brots es poden menjar en 
amanida I també enfarinats I 
fregits.

● Indicada en aquells que suen 
excessivament

● Com? Infusió de 50 grams en 
1 litre d'aigua durant 10 
minuts.

Es barreja amb l'aigua del 
bany I exerceix una acció 
refrescant I desodorant.
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Tissana hipocolesteremiant (per a baixar el colesterol)

(Albocàsser, L'Alt Maestrat)

● Api

● All

● Ceba

● Suc de llima

● Preparació I forma d'administració: tissana on s'afegeix 
sense colar abans el suc de llima. Es deixa macerar 1 dia I 
es filtra

● Via d'administració: oral, 120 mililitres en dejú (ayunas)



  

Dolències arterials I venoses

● Tissana hipocolesteremiant de 
Moró (La Plana Alta)

● Ingredients:

- brots tendres de ginebre

- part aèria del poliol (poleo)

● Via d'administració: Oral, 120 ml 
en dejú.



  

Dolències arterials I venoses

Tissana hipocolesteremiant de Moró 
(La Plana Alta)

Ingredients:

- Part aèria de l'ortiga (50%)
- summitat florida del timó (tomillo) 
(50%)

Preparació i forma d'administració:

Tissana al 4-5% (40-50 grams de la 
barreja de plantes en 1 litre d'aigua)

Via d'administració: Oral, 100-120 ml 
1 volta al dia durant una novena (9 
dies), a continuació es descansen 8 
dies i es repeteix fins que el nivell de 
colesterol en sang es trobe dins dels 
límits normals.
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