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Introduktion af foredragsholder

Han har mere end 30 års erfaring indenfor styrketræning og asiatisk kampsport.
Bo startede i 2003, som Akupunktør (RAB), i Lyngens Akupunktur Klinik. Ud over akupunktur 
tilbyder klinikken også behandlinger inden for bl.a. cuppingterapi og bioresonans.

Lyngens Akupunktur Klinik er velbesøgt og behandler dagligt kunder fra hele Sjælland. 
Klinikken har et godt samarbejde med mange af de lokale firmaer, sportsklubber og 
foreninger, som flittigt benytter sig af dens faciliteter til behandling af b.la. sygdom, skader og 
smerter.

Bo har specialiseret sig i Moderne Cuppingterapi, som er en nyere behandlingsform i 
Danmark. I forbindelse med dette blev Cupping.dk grundlagt, Cupping.dk har de sidste par 
år udviklet og arbejdet på, et nyt og super effektivt cupping system, som kaldes MuscleCup®, 
som primært henvender sig til sportsfolk.
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Bo Stentoft er uddannet akupunktør og Cupping terapeut, samt 
indehaver af AcuCare ApS, Cupping.dk og Lyngens Akupunktur 
Klinik.



Cupping.dk er en portal hvor man som behandler og kunde, kan søge viden omkring cupping, samt op loade sine 
Resultater. På siden får man et hurtigt overblik over behandlere der arbejder med Moderne cuppingterapi og med, 
MuscleCup®-Behandling

Kunder kan På Cupping.dk hurtigt finde en behandler i nærheden, finde dokumentation og viden om cupping og se 
resultater af test på MuscleCup®-Behandling. www.cupping.dk

Cupping.dk vil indtil videre gratis, indtil vi går i luften med fælles markedsføring, som er planen, i nærmeste fremtid.

• På Cupping.dk kan klienter og behandlere søge råd og vejledning, samt skabe forbindelse til hinanden 
• Cupping.dk´s hovedformål er at skabe den størst mulige succes for både klient og behandler
• Deler dokumentation og viden om cupping, samt resultater af tests
• Cupping.dk hjælper sportsfolk med at få det optimale ud af deres træning
• Medlemskabet giver rabat på køb af cuppingudstyr hos www.acucare.dk

Cupping.dk
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http://www.cupping.dk/
http://www.acucare.dk/
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Resultater Cupping.dk
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FaceBook siden Cupping.dk er vores 
officielle side, hvor oplysninger om 
kurser, begivenheder, nyheder 
omkring cupping vil blive 
annonceret

Behandlergruppen er kun for 
behandlere som er uddannet i 
cupping.dk regi og har til formål at 
dele erfaringer, stille spørgsmål osv. 
ordet er frit og jeres.

Denne side vil kun beskæftige sig 
med MuscleCup® behandling, 
og hovedsageligt være for 
atleter,mm..Så er det behandling 
osv. der søges, er det cupping.dk du 
skal søge efter.
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Hvad er Gua-Sha?
1. Gua-Sha er en behandlingsteknik der stammer fra Asien og som indgår i den kinesiske 

medicin TCM.

2. Gua Sha kan bruges til at behandle både akutte og kroniske smerter, samt diverse 
luftvejsproblematikker.

3. Behandlingen kan eventuelt kombineres med akupunktur og massage

4. Der benyttes en særlig teknik hvor der skrabes på ømme/spændte områder med en glat 
genstand, som f.eks. poleret horn, keramisk suppeske, eller et låg.

5. Med gentagne strøg stryges der på hudens overflade, hvorved der sker en hurtig reaktion 
med varme i området, samt hurtig lindring af eventuelle smerter, som f.eks. ved 
nakkespændinger.

6. Der vil forekomme røde eller lilla prikker på huden, som er tegn på blodstagnation og 
farverne forsvinder i løbet af få dage.

7. Gua-Sha fjerner hurtigt qi- og blod-stagnation, hvorved der skabes sund 
blodgennemstrømning gennem kroppen. Det løsner myoser og spændinger i muskulaturen 
og renser kroppen for affaldsstoffer.



https://youtu.be/FJuuIcI-4Es

The Practice of Chinese Medicine - What is Gua Sha? 

Mona Chopra

https://youtu.be/FJuuIcI-4Es
https://www.youtube.com/channel/UC1aVtDevUhw1ObK3d7wNfbQ


Gua–Sha

Gua - Sha består af to ord. 
Gua, betyder at gnide 
eller at skrabe.
Sha, er navnet på den 
karakteristiske form for 
rød, som opstår i huden 
under behandlingen.



Gua–Sha værktøjer



Gua-Sha Olie 100 ml.
Varenummer GU-100

Kr. 93,75
inkl. moms

Gua-Sha værktøj fisk formet 135 mm.
Varenummer GU-001
Traditionelt kinesisk Gua-Sha værktøj i ægte okse horn.
Kr. 100,00
inkl moms

Gua-Sha værktøj rektangulært
100 x 60 mm.
Varenummer GU-002
Traditionelt kinesisk Gua-Sha værktøj i ægte okse horn.
Kr. 75,00
inkl moms



1. At behandle akutte eller kroniske lidelser, som, migræne, 
spændingshovedpine, piskesmæld, div. muskel- og led-
smerter, svimmelhed, bihulebetændelse, astma, mm.

2. Løsne muskler og sener.
3. Øge cirkulation af blod og vævsvæsker under huden og i 

musklerne.
4. Løsne stagnation og bevæge Qi og blod.
5. Lindre angst og spændinger i brystet pga. især hjerte Qi 

stagnation (Ren 17 og Stenum behandles med gua-sha). 
6. Lindre træthed, influenza, forkølelse m.m.

Gua sha anvendes til at:



Billede eksempler på Gua-Sha behandling



Udførelse af Gua-Sha

1. Smør en passende mængde olie over det område, der skal behandles.

2. Instrumentet holdes bekvemt i hånden og mens man udfører 10 til 30 

strøg i en nedadgående retning bort fra hovedet.

3. Med gentagne strøg stryges der på huden, indtil der fremkommer sha

(røde eller lilla prikker på huden)

4. For at være sikker på at det anvendte tryk er korrekt, spørges patienten 

om behandlingen føles tåleligt.

5. Farven/prikkerne er et positiv tegn på at der reduceres varme, 

inflammation som forsvinder i løbet af ca. 5 dage.



Gua-Sha trin for trin
1. Dit redskab bør holdes i en 30-45 grader, når der skrabes på hud og 

muskelområder. Og 90 grader når led områder behandles.
2. Start med en blød skraben på de første par strøg, for derefter at anvende et lidt 

større tryk, hvis det kræves.
3. Der skal udføres så lange og uafbrudte strøg som muligt.
4. Skrap i samme retning, dvs. nedad – skrab ikke nedad for så at trække tilbage opad.
5. Hvert strøg skal udføres mellem 10 og 30 gange før man går videre til næste 

område.
6. Skrab langs meridianerne
7. Behandlingstiden er meget individuel. Behandlingen kan vare få minutter eller 

måske op til 20 minutter.
8. Skrab herefter det næste kropsområde, men start inde i det gamle så der er et lille 

overlap.
9. Skrab indefra og ud. Oppefra (nakken) og ned.
10. Dog skrabes der normalt, opad fra området omkring G.20
11. Når et område er afsluttet dækker man det med et håndklæde for at holde på 

varmen.



Skitse over skraberetninger







1. Vær ekstra forsigtig med ikke at skrabe over sår, bumser eller uregelmæssige hud-
områder.

2. Modermærker, små knuder i huden o. lign. må ikke behandles. Hold en finger på 
disse og skrab udenom

3. Undgå træk for åbne vinduer og aircondition under behandlingen for at undgå 
patogen vind ind i de åbne porer i huden

4. Ny gua sha-behandling må først udføres, når al sha er forsvundet fra huden. Der 
går ofte en uge.

5. Vær opmærksom på, at gua sha kan efterlade mærker, som kan være meget 
generende kosmetisk.

Bemærk:



Behandlingseksempler
Influenzalignende 
symptomer:
Årsag: vind-kulde eller vind-
hede.
Gua sha: Øvre ryg, nakke, 
skuldre og evt. brystområdet 
(afhængig af symptomerne 
og hvilke meridianer, som er 
involverede).



Tennisalbue:
Gua sha: Nakke, skulder, øvre ryg, over- og underarm. Ah shi punkter 
omkring albuen.
Gua sha kan kombineres med både Akupunktur, moxa og cupping.



Kosmetisk behandling med Gua-Sha:
Bruges til at udglatte rynker og afspænde ansigtsmuskulatur.
Vær forsigtig pga. Sha (Farver)



Efter Behandlingen

1. Lad patienten hvile i et stykke tid og giv ham eller hende et glas, 
ikke for koldt, vand.

2. Patienten bør ikke bade inden for en time efter behandlingen. 
Kolde bade bør undgås i mindst 24 timer.

3. Informerer modtageren om at det er vigtigt at holde alle 
behandlingsområder tildækket og varme.

4. De bør også holde sig væk fra blæsevejr, herunder ventilatorer og 
klimaanlæg.



Forholdsregler og kontraindikationer
Være omhyggelig med at undgå bumser, modermærker og andre hud 
uregelmæssigheder der kan blive ridset eller ødelagt, af instrumentet 
der gnides henover det. Den første regel for enhver terapeutisk 
behandling er; gør ingen skade.

Hvem bør ikke modtage Gua-Sha:
• Personer som er for svage til at tåle behandlingen.
• Mennesker med blødningsforstyrrelser eller som tager

antikoagulerende medicin.
• Gravide
• Lige efter kirurgisk operation.
• Over åreknuder, hudsygdom eller åbne sår, ridser osv.
• Personer det lider af en alvorlig smitsom sygdom.



Hvad er Cupping
• Cupping går ud på at: En hul genstand sættes på huden og suges fast ved hjælp af undertryk.

• Cuppings primære formål er at øge blodgennemstrømningen og at opløse myoser, som ved 
nakke- og ryg-spændinger.

• Cupperne kan både bruges til at massere med, eller man kan sætte dem på 
akupunkturpunkter eller på muskler og led

• Cupping kan nemt integreres med Akupunktur, zoneterapi, massage eller andre 
behandlingsformer.

• Cupping er specielt velegnet til lidelser hvor der er smerter, kredsløbsproblemer, ødemer og 
hovedpine mm.



Cupping anvendes til at:

• Bevæge Qi (energi) og blod

• Styrke Qi´s flow lokalt samt i meridianerne

• Øge blodgennemstrømningen lokalt

• Påvirke akupunkturpunkter

• Behandle smerter, hævelser, kulde- og fugt stagnationer

• Uddrive eksterne patogene faktorer ( Forkølelse, mm.)

• Afslappe muskler og sener

• Forbedre præstation og styrke hos sportsfolk.



Cuppings indvirkning på kroppen: 

• Huden rødmer under cuppen da de mindste blodkar udvider sig og forsyner 

muskler og væv med næringsstoffer

• Ved den forhøjede blodtilstrømning stiger temperaturen i området og dræber 

skadelige bakterier

• Kroppens regenerering bliver understøttet

• Stagneret blod og affaldsstoffer udskilles

• Immun – og lymfesystemet bliver styrket og derved kan kroppen bedre 

modarbejde sygdomme

• Healende effekt på hele kroppen og på de indre organer



Oplevelser efter behandlingen:

• Omgående bedring og lethed i kroppen

• Mørkere urin.

• Træthed et par dage efter, da frigjorte affaldsstoffer bliver udskilt.

• Røde/lilla farvede prikker i huden, som er tegn på, at der er 

stagneret blod og affaldsstoffer i området.

• Let ømhed i de cuppede områder.



Kontraindikationer ved anvendelse af cupping:

• Blødningstendens – ved antikoagulerende 

medicinsk behandling må det dog gerne anvendes.

• Direkte på friske hæmatomer (Blodansamling).

• Direkte på område med thromboflebitis

(Årebetændelse).

• Direkte på ødemer eller åreknuder.

• Kraftig cupping på abdomen hos gravide.

• Direkte på udslet, infektioner o.lign.



Cuppingens historie 
Cuppingens historie er måske ældre end 
akupunkturens og de første cupping-
redskaber var horn fra dyr.

I vesten og Mellemøsten har cupping været 
anvendt i mindst 5000 år.
De gamle ægyptere menes at være blandt de 
første, som systematisk anvendte metoden.
I gravmonumenter i Ægypten kan oldtidens 
lægers cupping-set ses mejslet ind i 
stentavler.

Indgraveringer i stentavle af cupping 
udstyr.
Kom Ombo Tempelt – Aswan i Egypten



Man fandt bl.a. cupper i nogle af de egyptisk pyramidernes gravkamre, dette bevidner 
hvor højt denne behandlingsform blev værdsat.

Egyptisk Bronze-cup fra 300 BCOffring af Cupper til Egyptisk Solgud 



Cupping blev også brugt i den antikke 
græske medicin og i det antikke Rom og de 
ældste beviser på brugen af cupping som er 
overleveret til os, er fundet af en 
mesopotamiske læges siegel fra omkring 
3300 f.Kr.

Medicinske lærerbøger skrevet på papyrus, 
som omhandler cupping
De første beskrivelser går tilbage til den 
berømte egyptiske papyrus "Ebers Papyrus" 
som blev skrevet omkring år 1500 f.Kr.

(men den menes at have været kopieret fra 
tidligere tekster)

Ebers Papyrus fra omkring 1500 tallet 
før kr.



Cupping blev også brugt i den antikke 
græske medicin og i det antikke Rom.

I det gamle Grækenland anbefalede 
lægerene behandlingen til 
muskuloskeletale sygdomme i ryg og 
ekstremiteter, gynækologiske lidelser, 
øre lidelser og lungesygdomme.

Man har i Kina, fundet bøger af silke i 
grave fra Han-dynastiet omkring Kristi 
fødsel omhandlende cupping. 



Medicinmænd og shamaner har i såvel Afrika som 
Amerika har anvendt cupping. Oprindeligt i form af 
dyrehorn, som blev sat på huden.
Nogle gange havde hornene et hul i toppen så 
medicinmanden kunne suge blod ud af patienten.

Cupping har været at finde i forskellige variationer i 
de fleste kulturer jorden over.
Mange læger har anvendt metoden i renæssancens 
Europa.
Ligesom engelske læger i det 19.århundrede brugte 
cupping på hospitalerne.



I dag anvendes cupping i mange kulturer.

F.eks. er det almindeligt i Indien og Tyrkiet at en husmor kan 
behandle en række almindelige banale lidelser (nakkesmerter, 
forkølelse m.m.) ved at bruge flasker og lignende som 
cuppingredskaber.

Cupping er en del af sygeplejeuddannelsen i flere Østeuropæiske 
lande.



Selvom cupping har en lang tradition er der kun begrænset 
dokumentation for dens effektivitet, Imidlertid har de seneste kliniske 
studier rapporteret positive resultater af cupping hos patienter med 
sygdomme i bevægeapparatet, f.eks. knæ- og lænde-smerter, 
karpaltunnelsyndrom, brachialgia paresthetica nocturna , cancer-
smerte og kroniske nakkesmerter.
Og moderne medicin har b.la. fundet cupping virksom f. eks. ved visse 
hudlidelser, muskler- og led symptomer, problemer i 
fordøjelsessystemet, dannelse af blodlegemer og påvirkning af 
centralnervesystemet.

http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1
186/1472-6882-10-70

https://www.researchgate.net/publication/6691442_Brachialgia_pa
raesthetica_nocturna_can_be_relieved_by_wet_cupping_-
_Results_of_a_randomised_pilot_study

http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-10-70
https://www.researchgate.net/publication/6691442_Brachialgia_paraesthetica_nocturna_can_be_relieved_by_wet_cupping_-_Results_of_a_randomised_pilot_study


Cupping undersøgelse vedrørende slidgigt i knæ
Den 12. oktober 2012 blev en undersøgelse om cupping 
vedrørende slidgigt i knæet offentliggjort.

40 personer blev testet.

Undersøgelsen blev iværksat af BMC komplementær og 
alternativ medicin og Charité - Universitätsmedizin 
Berlin i sammenarbejde med firmaet HeVaTech.

Resultatet var overraskende for forsknings gruppen. 
Forsøget viste:

• En klar og statistisk signifikant smertelindring
• Forbedring af funktion
• Øget livskvalitet, hos de behandlede patienter

Den originale publikation kan findes 
på dette link:
www.biomedcentral.com/1472-
6882/12/184
Der kan læses mere på den 
medicinske blog af Dr. Michael Teut.
http://www.integrative-medizin-
blog.de/?p=67
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Conclusion
Dry cupping with a pulsatile cupping device relieved symptoms of patients with osteoarthritis of the knee 
and might be a valuable treatment in ambulatory health-care services in addition to other analgesic 
treatment e.g. pain medication on demand. Further confirmatory research should include a control group 
receiving sham cupping to investigate the specific efficacy of cupping.

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/12/184
http://www.integrative-medizin-blog.de/?p=67


Metoder / Udstyr
Traditionelle kopper er fremstillet af glas, metaller 
eller endda bambus, hvor vakuummet dannes ved at 
man holder en flamme inde i koppen. Denne metode 
er efterhånden blevet erstattet af cupper fremstillet i 
plast, hvor vakuummet skabes af forskellige typer 
pumper.

Fire Cupping (cupping med ilt) er en af de ældste 
former for kop påsætning.
Der dannes et vakuum i en glaskop ved at en flamme 
holdes inde i cuppen, hvorved varmen får luften til at 
udvider sig og når koppen sættes på huden køles 
luften ned og trækker sig sammen så der skabes et 
undertryk.
Metoden er ikke uden risiko da der er risiko for at 
brænde patienten og evt. at sætte ild i ting.



Cuppingsæt med pumpe
I dag er der mange forskellige slags cupping sæt med pumper på 
markedet. De er forholdsvise billige og er lette at arbejde med.



Glaskopper med gummipumpe

Man kan også benytte glaskopper med gummipumpe. Disse er 
specielt gode til cupping massage / bindevævs massage på 
f.eks. arme, ben og ansigt.



Gummikopper
Gummikopper er meget nemme at anvende på f.eks. 
fedtdepoter omkring knæ, ved lyske og ansigt, mm. De går fint 
i kombination med cupping massage og bindevævs massage.



Sugekopper og elektriske vakuumpumper
Firmaet HeVaTech har specialiseret sig i at fremstille moderne 
cuppingudstyr og elektriskepumper. På billederne ses fleksible plast 
kopper på et knæ, en skulder og et skinneben.



Farver og symptomer
1. Cupping efterlader i de fleste tilfælde misfarvning af huden.

2. Alt efter behandlings karakter kan misfarvningen variere fra rødlige til mere blålige nuancer. 
Blå-farvningen af huden må ikke blive for markant. Dette vil normalt være tegn på 
overstimulering.

3. Behandleren skal være særlig opmærksom på hudens reaktion under de første par 
behandlinger. Pga. stagnerede Qi og blod vil blåfarvning være særlig tydelig i begyndelsen af 
et behandlingsforløb.

4. I takt med at kapillærerne frigøres for stagnationer, vil tendens til misfarvning og mærker 
forårsaget af behandlingen forsvinde.

5. Når et behandlingsforløb indledes vil man derfor normalt tolerere en større grad af 
misfarvning end under de følgende behandlinger.

6. På udtrækket kan man se om det er en ny eller gammel stagnation, jo mørkere jo ældre er 
stagnationen.



Sund blodcirkulation Mild blodstagnation Svær blodstagnation Overanstrengelse
og giftstoffer

Farver og symptomer
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1. Under behandlingen må patienten ikke føle kraftig smerte, men kun selve den sugende 
fornemmelse af kopperne. Føles for meget smerte skal undertrykket i koppen reduceres.

2. Typisk oplever patienten varme og let kløe i det behandlede område og en generel 
veltilpashed.

3. Ved sederende teknik og lang behandlingstid kan blister nogle gange observeres på stedet, 
hvor koppen er placeret. Dette ses mest hos børn og ældre mennesker. Sker dette, skal 
koppen straks fjernes.

4. I Østen vil man traditionelt punktere blisterne og tømme dem for væske. I Europa er der 
ikke samme tradition. Mange behandlere vil måske foretrække at komme forbinding på 
blisterne og lade dem tørre ud selv.

5. Hvis blisterne overses, kan det i nogle tilfælde medføre sårdannelser og området må først 
cuppes igen, når ophelingen er sket.

Smerte og blister





Cuppingteknikker
Der er mange forskellige måder man kan arbejde med cupping 
som f.eks.:

1. Stationær cupping: Light-, medium- og strong-cupping

2. Cuppingmassage

3. Blodcupping / HIJAMA

4. Bindevævsmassage og lymfedrænage

5. MuscleCup®-behandling

6. MYOFASCIAL DECOMPRESSION (MFD) 
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1. Efter behandlingen kan huden om nødvendigt masseres. Dette 
bør gøres hvis kopperne har forårsaget infiltrationer af vævet. 
Disse kan mærkes som hårde ringe i vævet.

2. Patienten bør drikke ekstra vand i døgnet efter behandlingen.

3. Patienten må ikke blive unaturlig træt efter en behandling. Dette 
tyder på en overbehandling.

Forholdsregler ved cupping:



https://youtu.be/V8ntyHPvRnw

Traditionel cupping

https://youtu.be/V8ntyHPvRnw

https://youtu.be/V8ntyHPvRnw


Fremgangsmåde ved traditionel cupping:
1. Når patienten er lejret og afslappet antændes et stykke vat, som holdes i en pincet 

eller tang. Vattet, som er vædet i sprit inden, skal være fugtigt og må ikke dryppe.
2. Det er flammens størrelse som bestemmer undertrykkets styrke, og dermed, om 

behandlingen er sederende eller toniserende.

3. Flammen holdes lige under koppens åbning, uden at kanten på koppen bliver for varm.
4. Vattet antændes nær patienten, og koppen sættes på patientens hud umiddelbart 

efter.
5. Behandleren behøver ikke at trykke for at få koppen til at sidde fast. Undertrykket 

opstår kort efter, idet luften i koppen afkøles.

6. Ofte smøres patientens ind i olie på behandlingsområdet. Dette gælder især, hvis 
behandleren efterfølgende vil trække cuppen her over huden.

7. Der skal udvises stor forsigtighed under denne procedure pga. en øget risiko for at 
kunne påføre patienten et brandsår.

8. Når koppen er sat på, vil huden hurtigt svulme op inde i koppen. Forløbet kan bedst 
følges gennem kopper af glas eller plastik. Er undertrykket for stort kan en smule luft 
lukkes ud ved at presse en fingerspids ind under koppen, medens den anden hånd 
holder på denne.



9. Herefter sidder koppen i 10-15 minutter eller længere afhængig af behandlingens 
karakter. Koppen fjernes, når huden begynder at ændre farve. Afhængig af intentionen 
med behandlingen kan behandleren tillade større eller mindre farvning af huden.

10. Anvendes cupping sammen med nål kan der i nogle tilfælde komme lidt blod i koppen. 
Dette er normalt og blodet vil hurtigt koagulerer i koppen.

11. Patientens hud bør efter behandlingen renses med antibakteriel rensecreme eller 
lignende. Kopperne kan vaskes og rengøres med diverse egnede opløsningsmidler og 
eventuelt koges. Det afhænger af hvilken cuppingmetode, der anvendes (se 
cuppingmetoder).

12. Antændelse af vat er den klassiske metode at udføre cupping på. Den kræver meget 
øvelse og for nogle patienter kan brugen af åben ild skabe utryghed. 

13. Er der tale om små kopper, kan man med en lighter som regel opnå et tilstrækkeligt 
undertryk.

14. Andre former for opvarmning til skabelse af undertryk kan også anvendes små 
gaspatroner, spritlamper og lignende. Afgørende er, at flammen kan kontrolleres så 
den ikke gør koppen for varm.





Eksemplerne på indikationer for at anvende cupping i henhold til ICD 10 er blot et mindre 
udsnit af de Vestlige diagnoser, som kan opstå på baggrund af de nævnte TCM-indikationer.

 
 

TCM indikationer Indikationer ifølge ICD 10 
 

• Bevæge Qi og Blod 
• Varme og styrke Qi´s flow såvel 

lokalt som i meridianerne 
• Opløse stagnationer 
• Bevæge Fødestagnation 
• Opløse og omdanne Fugt 
• Varme Kuldetilstande 

 
Smerter – lænd, iskias, skulder, knæ, piskesmæld, 
tennisalbue, muskelsmerter m.m. Fysiske traumer 
som f.eks. sportsskader. 
Gigt- og bindevævslidelser samt fibromyalgi. 
Apopleksi, facialisparese m.m. 
Smertefuld og uregelmæssig menstruation. 
Ødemer, nedsat kredsløb og åreknuder. 
Muskelinfiltrationer. 

 
• Regulere og styrke Zang-Fu 
• Åbne til det ydre og uddrive 

Eksterne patogene faktorer 

 
Kronisk træthedssyndrom, depression m.m. 
Fysisk svækkelse og træthed. 
Nedsat immunforsvar. 
Forkølelse og visse typer af influenza. 
Gigtlidelser. 
Asthma, hoste og nedsat lungefunktion. 

 

ICD-10 er er system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser 
udformet af WHO. ICD er forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er 
således den tiende udgave af dette system.

ICD 10 



1. Den toniserende teknik udøver et let til moderat undertryk, og giver 
kun lidt eller måske slet ingen farvning af huden. Huden suges kun en 
anelse op i koppen. Denne metode må aldrig medføre farvning eller 
tydelig misfarvning af huden. I så fald er undertrykket for kraftigt.

2. Den sederende eller spredende teknik udøves ved at lave et kraftigere 
undertryk. Her forventes en tydelig reaktion og blå-farvning af huden. 
Behandleren skal observere patienten nøje og fjerne koppen så snart 
huden har fået den ønskede farveændring. Hos nogle patienter vil få 
minutters sederende teknik være tilstrækkeligt.

3. Der er store variationer i behandlingstiden afhængig af alder og 
tilstand.

Dosering



I østen behandles ofte dagligt (blødning dog undtaget). I Vesten er en til 
to behandlinger med cupping om ugen almindeligt.

Tonisering eller sedering drejer sig først og fremmest om kraftig eller 
mindre kraftig cupping.

Dosering af behandlingen kan derfor tilrettelægges således:

Svag cupping:
• Ingen eller kun let farveændring af huden (let rød).
• Ingen fortykkelse af huden, få eller ingen mærker i huden.
• Behandlingen er mild og toniserende.

Dosering



Medium cupping:

• Fremkalder nogen fortykkelse af huden og moderate mærker, som 
kan observeres i 5-10 dage efter behandlingen.

• Der ses tydelige røde mærker evt. med begyndende blåt skær.
• Noget kraftigere virkning, kan virke toniserende på Zang-Fu niveau 

eller moderat sederende på meridianniveau.

Kraftig cupping:

• Røde, blå og violette mærker og hævelser, evt. helt sorte. 
Hævelserne er ringformede pga. koppen og fortykkede (kan ses op til 
to uger)

• Bør kun anvendes til voksne og bruges til at opløse kraftig stagnation 
eller uddrive hede.



Cupping kan anvendes lokalt over det meste af kroppen.
Back-shu punkterne til de enkelte organer vil altid kunne behandles 
med kopper.

Cupping anvendes meget ofte følgende steder:

• Alle Back-shu punkter

• G. 21 og 30, Ty. 10-12, 14-15, Sj.14, Co.15 og B. 53-54

• Ren 4 og 12, langs Mavemeridianen på nedre abdomen

• De Headsche zoner 

Behandling af de enkelte meridianer og organer:





De Headsche Zoner

Oversigt:
1. Mellemgulvet
2. Hjertet
3. Spiserøret
4. Mave
5. Pancreas
6. Lever / Galdeblære
7. Tyndtarm
8. Colon
9. Nyre / Blære
10.Kønsorganer

Den traditionelle medicin har i mange år kendt til at sygdom i organerne er forbundet med 
reflexzoner på kroppen. Disse zoner kaldes De Headsche zoner er opkaldt efter den engelske 
neurolog Henry Head (1861-1940) der videnskabelig gjorde teorien. Ved at behandle disse zoner 
med cupping kan man behandle sygdomsramte organer.

De Headsche zoner kan også bruges til at diagnosticere med. Hvis der er ømhed i en 
zone kan det være tegn på en ubalance i et organ. 61



Der er store variationer i behandlingstiden afhængig af alder og 
tilstand. Følgende angivelser er blot vejledende:

Voksne Børn (7-14 år) Små børn (under 7 år)

Toniserende 15 – 30 minutter. 10 – 15 minutter 5 – 7 minutter

Spredende 5 - 10 minutter. 2 – 7 minutter 2 – 4 minutter. Evt. undlades.



Når det drejer sig om de enkelte organer eller meridianer, vil følgende punkter eller områder som 
regel være at anbefale til cupping

Lungen Gua sha eller cupping. Trækkes langs meridianen. Lu.1 kan evt. cuppes.

Colon
Gua sha eller cupping. Trækkes langs meridianen. Co.10, 11, 15, 19 og 20 kan cuppes.

Maven Punkterne på mave og ansigt kan cuppes.

Milten Abdominalområdet kan cuppes.

Hjertet Cuppes ikke. Gua sha langs meridianen.

Tyndtarmen Cupping af punkter på albue, skulder og i ansigtet.

Urinblæren Alle punkter kan cuppes. Samtlige nævnte metoder kan anvendes.

Nyren Punkterne på overkroppen kan cuppes.

Pericardium Cuppes ikke. Gua sha langs meridianen.

San Jiao Punkterne på albue, skulder og overarm kan cuppes.

Galdeblæren
Gua sha eller cupping. Koppen kan evt. trækkes langs meridianen på underekstremiteterne.
Punkterne på overkroppen (især G.21) kan cuppes.

Leveren Abdominale punkter kan cuppes.

Du Alle punkter kan i teorien cuppes. Samtlige metoder kan anvendes.

Ren
De fleste punkter kan cuppes. Kraftigt sederende metoder anvendes ikke på Ren-meridianen hos
gravide.



Cuppingmetoder:

1. Svag cupping

2. Medium cupping

3. Flash cupping

4. Cupping over moxa

5. Cupping over nål

6. Cupping over mikroblødning

7. Blood Cupping / Hijama

8. Kraftig cupping

9. Cupping massage

10.Bindevævs massage med cupping



Svag cupping er en velegnet metode til b.la. små børn.

Karakter: Toniserende
Indikationer: Xu-tilstand med svag og eventuelt Stagnerende Qi.

Metode:
• Behandlingen skal være meget let spredende og samtidig styrke Qi og blod.
• Cuppen sættes på med et let undertryk. Kun lidt hud må presses op i cuppen.
• Patienten må ikke mærke ret meget træk i huden. Der må ikke efterlades 

misfarvning.
• Behandlingstiden kan eventuelt overskride 30 minutter.

Svag cupping:



Medium cupping kan anvendes til børn over 7 år.
Patienten skal have en relativ god Qi.

Karakter: Toniserende Sederende
Indikationer: Bi-syndromer Tonisering af Qi og blod, samt stress-relaterede problemer.

Metode:

• Hvis behandlingstiden er for lang (typisk 30 minutter), vil metoden virke sederende.

• Kopperne sættes på med et moderat undertryk. Noget hud trækkes op i cuppen og 
bliver let rødlig.

• Huden må ikke blive blålig. Metoden kan anvendes på alle dele af kroppen.

Medium cupping:



Karakter: Moderat toniserende.
Indikation: Lokale Xu-tilstande, lokalt vind-angreb og ved lettere muskelinfiltrationer.
Metode:
• Metoden udføres ofte med ild. Anvend to kopper ad gangen.
• Kopperne sættes på huden hurtigt efter hinanden. Herefter fjernes den første kop for 

straks at sættes på igen. Dernæst fjernes den anden kop og sættes på igen straks 
efter osv.

• Metoden gentages i omkring 3-10 gange. Den enkelte kop sidder på huden i 
maksimalt fem sekunder ad gangen.

• Normalt sættes kopperne i en bestemt cyklus alt efter intentionen med 
behandlingen. Metoden bruges især til frigøre stagnationer i skulderområdet eller 
langs rygsøjlen. F.eks. kan man cuppe Back-shu punkterne langs blæremeridianen i 
distal retning.

• Når lændeområdet er behandlet, starter processen forfra i skulderniveau. Herefter 
arbejder behandleren sig atter ned mod lændeområdet.

Flash cupping:



Metoderne kræver omhu og erfaring. Bør ikke anvendes til mindre børn, da metoden 
kræver stor samarbejdsevne fra patientens side.
Karakter: Toniserende eller sederende.

Indikationer:
Især symptomer hvor en kulde er impliceret eller stagnationer.
F.eks. kolde Bi-syndromer eller lændesmerter. Yang-Xu i nyre, mave eller milt.

Metoden findes i to varianter:
• Cupping over varme nåle (mest sederende)
• Cupping over moxakegle (mest toniserende)

Akupunktur bevæger Qi i meridianerne og dæmper smerter.
Moxa styrker og varmer efterfølgende punktet (samt bevæger Blod og Qi).
Cupping forstærker processen (og bevæger Qi og Blod).

Metode:
• Cupping over varme nåle: Antænd en moxatop på nålen.
• Når denne er brændt ned sættes cuppen henover. Denne sidder i ca. 15 minutter.
• Cupping over moxakegle: Koppen påføres, når keglen næsten er brændt ud. Der skal 

dannes røg inde i koppen.

Cupping over moxa:



Metoden anbefales ikke til børn under 14 år.
Karakter: Sederende eller toniserende.

Indikationer: Dæmpe smerter og uddrive hede, varme og smertefulde Bi-syndromer.

Virkning:

• Nålen åbner til meridianen og bevæger Qi.

• Koppen bevæger Qi og blod lokalt.

• Kombinationen af kop og nål kan reducere behandlingstiden med 10-15 minutter.

Metode:
Sederende:

• Anvend først en sederende nåleteknik.
• Herefter sættes koppen med et moderat til kraftigt undertryk. Kraftigst over led og svagere på 

muskelområder.
• Ved kraftig sederende metode kan undertrykket øges yderligere og behandlingstiden forlænges.

• Behandlindstid 5-10 minutter alt efter patientens reaktion.

• Det er almindeligt, at der kommer lidt blod i koppen ved denne metode.

Cupping over nål:



• Anvend toniserende nåleteknik.

• Sæt cuppen med en toniserende teknik. Lad koppen sidde i 15-20 minutter.

• Dette kan øge effekten af en i forvejen toniserende behandling.

Cupping over nål kræver øvelse. Det er vigtigt, at koppen er så stor, at den ikke presser nålen 

dybere ned i vævet idet der skabes undertryk.

Et alternativ er at anbringe koppen på punktet efter at dette er behandlet og nålen fjernet. 

Virkningen vil være lidt svagere end hvis nålen blev siddende.

Toniserende:



Personer, som får antikoagulerende medicin, kræver særlig opmærksomhed.
Nogle af disse bør ikke behandles efter denne metode.
Karakter: Sederende.
Bruges ved:
• Shi-tilstande typisk med hede i blod.
• Til at trække pus ud af bylder.
• Åbne meridianer og skabe cirkulation.
• Åbne til det ydre og uddrive blodstagnation og deraf følgende smertetilstande.
• Hypertension.
Kan bruges lokalt såvel som distalt til at løsne stagnationer i en meridianen.
Behandlingen forudsætter, at patienten ikke har Qi xu eller Blod xu i sværere grad.
Metode:
• B. 40, Du 14 (C7) eller andre relevante punkter punkteres (lancet er velegnet til dette).
• Huden skal renses med sprit eller lignende inden.
• Cuppingen udføres med moderat til kraftigt undertryk.
• Der udtømmes den relevante mængde blod i koppen. I Vesten er det typisk 1-5 ml., hvilket er 

rigeligt til at behandle smerter pga. stagnation af Qi og Blod.
• Behandlingstiden er omkring 3-5 minutter.
• Når koppen fjernes anvendes handsker og rigelig cellestof eller lign. Det meste af blodet 

koagulerer dog i koppen.
• Hvis der udtømmes meget blod i forbindelse med behandlingen, skal der holdes de nødvendige 

pauser imellem behandlingerne.

Cupping over mikroblødning:



Forbudt i Danmark uden sundheds faglig uddannelse 

Karakter: Sederende.

Bruges ved:
• Hijama benyttes meget i mellemøsten hvor det bruges til at afgifte og udrense kroppen. Det 

stagnerede blod som bliver trukket op til overfladen indeholder mange giftstoffer som suges 
direkte ud af koppen.

• Til at trække pus ud af bylder.

• Uddrive blodstagnation og deraf følgende smertetilstande.
Kan bruges lokalt såvel som distalt til at løsne stagnationer i en meridianen.
Behandlingen forudsætter, at patienten ikke har Qi xu eller Blod xu i sværere grad.

• Udføres især på punktet DU 11

• På ryggens midterlinje under 5. thoracalhvirvels tap. 

Blood Cupping / Hijama:



• Metoden forudsætter en god Qi-tilstand hos patienten.

• Metoden er mindre velegnet for børn.

• Metoden kan kombineres med Flash cupping.

Karakter: Meget sederende.

Bruges ved:

• Shi-tilstande.

• Uddrive eksterne patogene faktorer.

• Bevæge Qi og blod i særlig grad.

Kraftig cupping:



Metode:

• Koppen sættes på med kraftigt undertryk. Meget hud trækkes op i koppen.
• Der dannes hurtigt et rødt mærke. Huden skal herefter blive lettere blå-farvet, med tydelige 

spor fra koppen.
• Disse mærker kan være op til 7-14 dage (evt. længere) om at forsvinde efter første 

behandling.
• Det er især denne form for cupping, som kan skabe blister.
• Behandlingstiden skal begrænses til maksimalt 10 minutter de første gange. Herefter kan 

denne eventuelt øges nogle minutter.
• Det er patientens respons som er afgørende for behandlingstid og intensitet.
• Kopperne skal fjernes i det øjeblik huden er blevet farvet.
• Kraftig cupping må ikke gives svage patienter og anbefales ikke til børn under 14 år.
• Kopperne må ikke sættes på abdomen hos gravide. Behandlingen bør ikke udføres i ansigtet.
• Metoden må ikke anvendes ved sværere grader af Blod xu. 
• Kraftig cupping er måske den mest sederende metode af alle cupping-formerne.
• Patienten bliver ofte træt efter behandlingen, hvis behandlingstiden har været for lang.
• Nogen træthed det første døgn efter behandlingen er normalt.
• Hvis trætheden forværres eller fortsætter i flere dage, skal behandlingstiden reduceres.



• Anbefales generelt ikke til børn under 14 år.
• Metoden forudsætter, at patienten har en god Qi-tilstand.

Karakter: Meget sederende.

Bruges ved:

• Vind og vind-kulde med svækkelse eller kraftnedsættelse.

• Til at drive patogen Qi op på større kropsområder.
• Bruges især på Yang-meridianerne på ryggen og ben. Qi og Blodstase i større muskelområder.

• Muskelspændinger.

Metode:
• Denne metode er (næsten) ligeså sederende (drænende), som kraftig cupping. Men denne 

form påvirker et større kropsområde på en gang.

• Hvis koppen er sat med meget kraftigt undertryk, kan behandlingen gøre ondt.
• Undertrykket skal nøje afstemmes til såvel indikationen med cuppingen som til patientens 

grænser for ubehag og smerte. Mestres dette, opleves behandlingen som regel behagelig og 
varmende lokalt.

• Området, som skal behandles, smøres ind i olie eller lignende.

Cupping massage:





• Koppen trækkes i lange strøg op og ned langs f.eks. blæremeridianen.

• Hvis koppen ikke kan bevæges relativt let, skal undertrykket reduceres.

• Metodens mål er at drive Patogen Qi op til hudniveau. Dette fremkalder røde Striber, som kan optræde 

allerede efter ganske få strøg.

• Målet er at frembringe Sha (rødmen)

• Jo kraftigere og mørkere striberne er, jo mere er der tale om en shi-tilstand.

• Der bør kun behandles i fem minutter i begyndelsen.

• Behandlingstiden kan herefter bygges op til måske 15 minutter pr. behandling.

• Metoden er især beregnet til ryg, nakke, skuldre og proximalt på ekstremiteterne.
• Cupping massage kan udføres på b.la. ømme muskler. Det får musklerne til at slappe af, da det løsner og 

trækker i facierne ( Muskelhinden ), løsner op for spændinger, øger blodcirkulationen og udskiller 
affaldsstoffer.

• kan også udføres over organerne (se skitse), da det er med til at fremme blodcirkulationen  og er med til at 
nære området. Man kan også køre langs meridianbaner, spec. på blære og DU meridianen, da man på 
ryggen har alle Back shu og sjæle punkter, samt nerve udspring.

• Cupping massage er sederende og kølende og tilrådes ikke på svaglige eller svækket personer.
• Koppen må ikke trækkes henover sår, revner eller modermærker. Behandles varme hudlidelser, må der ikke 

arbejdes på det område, hvor symptomerne er tilstede.

• Undgå også at arbejde direkte på smertefulde led.



Bindevævsmassage

Ved Bindevævsmassage udrenses kroppen for gamle og fastsiddende 
affaldsstoffer og ophobet væske i bindevævet og bindevævet genvinder 
sin mere glatte og elastiske form.
Bindevævet fungerer som depotplads for affaldsstoffer og væske der ikke 
er udrenset på normal vis, og ophobningerne giver ændringer af hudens 
udseende og konsistens, figuren og evt. vægten.

Bindevævsmassage med cupping har til formål at øge 
blodgennemstrømningen i kroppens bindevæv.
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1. Bindevævsmassage med sugekopper er en massageform, der har til formål at øge 
blodgennemstrømningen i kroppens bindevæv.
Med den øgede blodgennemstrømning udrenses bindevævet for affaldsstoffer og ophobet 
væske.

2. Suget der skabes i kopperne går helt ned i dybden af bindevævet og løsner selv meget 
gamle og fastsiddende affaldsstoffer. Når affaldsstofferne er løsnet, transporteres de 
sammen med ophobet væske, over i de venøse blodkar og videre ud til 
udrensningsorganerne. Bindevævet genvinder derefter igen sin mere glatte og elastiske 
form.

3. Bindevævet er mest af alt vores hud. Men vi har også bindevæv i vores muskler, led, indre 
organer og i blodkar. Bindevævet fungerer som depotplads for affaldsstoffer og væske, der 
ikke er udrenset på normal vis.
I huden er der særlig meget plads til ikke udrensede affaldsstoffer, væske og fedt. 
Ophobningerne giver ændringer af hudens udseende og konsistens, figuren og evt. vægten.
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Følgende viser hvordan disse ophobninger kan forandre kroppens udseende:
• Appelsinhud/cellulite
• Buler på indersiden af knæene, ydersiden af lårene, indersiden af lårene, som en 
tantepukkel mm.
• Opsvulmethed, der viser sig som større mave, hofter, bagdel, lår, overarme og 
underben
• Væskeophobninger i ben, fingre og hævelser under øjnene og på øjenlågene 
• Dejagtig, slap, løs og rynket hud
• Der kan være enten "lokal" eller generel overvægt

Affaldsstoffer og væske kan også deponere sig i led, muskler og indre organer. Den 
forgiftede tilstand kan give følgende problemer:
• Smerter og stivhed i muskler og led (knæ, hofter, skuldre, ryg, ankler, nakke mm.)
• Gigt
• Eksem, psoriasis, bumser og andre hudproblemer
• Træthed og tunghed i kroppen
• Forstoppelse og løs afføring
• Hovedpine og migræne
• Lav livsenergi og mange flere symptomer



Bindevævsmassage med sugekopper
HUSK:

• På ben og arme må man kun trække nedefra og op, så man hjælper 

blodet ud til lymferne

• Det er forbudt at køre kopperne på struben og at sætte dem fast på 

forsiden af halsen. 

• Hvis du har karsprængninger bør man ikke massere med sugekopper. 

Det kan forværre tilstanden.
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Cupping har stor effekt på de lidelser, der i den kinesiske medicin 

betegnes som hede tilstande, blod- og Qi-stagnationer. Indikationer 

kan være:

Hovedpine/migræne, gigt, ledsmerter, cellulite, akne, astma og 

muskelsmerter. 

Helingsprocessen i leddene er langsom i forhold til musklerne. Derfor 

har mange svært ved at komme sig over skader og det resultere ofte i 

gigtproblemer. 

Behandling af div. smerter:



Behandling af knæ
Ved behandling af knæet skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis der er tale om menisk og korsbåndsskader, bør hævelsen være faldet inden der cuppes.

• Ved første behandling cuppes der meget forsigtigt i max. 5 minutter.

• Derefter skal patienten gå, for at mærke efter om der er en bedring, da der altid er en risiko 

for at det bliver værre, da der trækkes i vævet under cupping.

• Ved slidgigt er der som regel er stor bedring allerede ved første behandling.



Behandling af skulder

En frossen skulder kan behandles på følgende måde:

1. Bed patienten om at bevæge armen op til smertepunktet og lokaliser smerten.

2. Derefter bevæges armen igen op til smertepunktet og armen holdes stille.

3. En hård plastcup sættes på smerteudspringet og der masseres med cuppen indtil der 

kommer sha.

4. Patienten har derefter som regel mere bevægelighed og kan nu bevæge armen lidt mere 

end før.

5. Cuppingen gentages igen på et andet punkt.

6. Dette gentages indtil personen føler en væsentlig bedring i skulderen.

7. Farverne skal være væk inden næste behandling.

Ved behandling af skulderen skal du være opmærksom på følgende:
Skulderen er  et af vores mest komplekse led og hvis det er rigtigt galt kan det tage mange 
behandlinger før der er en permanent bedring.
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Behandling af skulder



Behandling af rygsmerter
Smerter i ryggen, kan skyldes mange ting og der skal stilles en grundig diagnose inden man går i 
gang med at behandle stærke ryg smerte.
Ved diskusprolaps kan skaden forværres hvis patienten gøres smertefri og kommer helt op og stå.

Hvis smerterne skyldes muskelspændinger, kan de effektivt behandles med cupping, 
både som cuppingmassage eller som på billedet.

Punkter og områder der cuppes: G 30 – Langs Du og Blære meridian – Ashi punkter
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Behandlingsforslag



Behandling af nakke

Spændinger i nakkeområdet skyldes ofte 
stagnationer. Her benyttes ofte cuppingmassage
eller strong cupping med store eller små cupper.
Det er meget vigtigt at tjekke kæben for 
spændinger.

Punkter og områder der cuppes:
Galde 20 og 21 - DU 14 – Kæbeled – Trapez – Øvre 
bryst – Kraveben – Smerteudspring - Solar plexus -
Psoas

Her er det vigtigt at bevæge nakken og holde den 
der hvor spændingen er værst.  En cup sættes på 
smerteudspringet og der masseres stille og roligt 
med cuppen indtil der kommer sha.
Patienten bevæger nakken igen, og behandlingen 
fortsættes indtil smerterne er væk.

Ved behandling af nakken skal du være opmærksom på følgende:



Behandlingsforslag



Behandling af hovedpine

Ved behandling af Hovedpine skal du være opmærksom på følgende:

• Når man behandler hovedpine, starter man som reglen først med at behandle nakken.

• Derefter cuppes lokale meridianer og områder.

• Benyt evt. sug og trækteknikker i panden, da det løsner stagnationer uden at give mærker.

• Det er også effektivt at køre med små cupper langs øjenbrynene og tindingen.
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https://www.facebook.com/MuscleCup-
998275106956420/?fref=ts

http://sport.tv2.dk/2017-02-24-efter-tv-2-forsoeg-eksperter-vil-undersoege-
saerpraeget-metode-frem-mod-ol

Restitutions forsøg TV2 Sport
Bo stentoft deltog i et forsøg november 2016 i TV 2 
Sportslab 

HVILKEN RESTITUTION VIRKER BEDST?

EKSPERT VAR SKEPTISK OVERFOR METODEN, MEN 
RESULTATERNE VISTE SIG AT VÆRE FORBLØFFENDE

Cupping havde en overraskende effekt på to cykelryttere. 
Nu vil eksperter se på, om cupping skal være en del af 
rytternes restitution til OL.

Se links neden for:

https://www.facebook.com/MuscleCup-998275106956420/?fref=ts
http://sport.tv2.dk/2017-02-24-efter-tv-2-forsoeg-eksperter-vil-undersoege-saerpraeget-metode-frem-mod-ol


• Schröpfen für neue Lebenskraft af Dr. Corinna Paatzsch / Wilhelm Kannengiesser

• Udrensning og forvandling af Susanne Jonassen

• Cupping Therapy af Ilkay Zihni Chirali

• Prof. Lu Measles Scraping Health Method af Lu Chi-Ru

• Nettet
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