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Những phụ nữ bị khí hư, bạch đới, kinh nguyệt thất thường có thể dùng đậu ván trắng 1 kg, sao
chín, tán mịn, hòa với nước đun sôi để nguội hoặc nước cơm để uống ngày 3 lần, mỗi lần 8 g.
Uống liên tục trong nhiều ngày sẽ khỏi.  Ngoài ra, đậu ván trắng có thể giúp trị các chứng bệnh
sau:

      

- Viêm ruột cấp tính: Đậu ván trắng nghiền thành bột mịn, ngày uống 3-4 lần, mỗi lần 12 g,
dùng nước ấm để chiêu thuốc. Cũng có thể dùng đậu ván trắng 30-60 g, sắc lấy nước, chia làm
3 phần uống trong ngày.

  

- Phù thũng: Đậu ván trắng sao vàng, tán thành bột mịn, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 10 g. Đối
với trẻ nhỏ thì tùy theo tuổi mà giảm bớt liều lượng.

  

- Nổi ban xuất huyết: Đậu ván trắng 100 g, táo tàu 20 quả, đường phèn 50 g, tất cả cho vào nồi
sắc lấy nước uống trong ngày.

  

- Động thai: Đậu ván trắng 30 g, nghiền mịn, uống cùng nước cơm. Cũng có thể sắc kỹ lấy
nước uống.

  

- Chứng đổ mồ hôi trộm hoặc ra nhiều mồ hôi ở trẻ: Đậu ván trắng sao chín, tán mịn, mỗi ngày
uống 5-10 g, chiêu bột thuốc bằng nước sôi để nguội. Uống liên tục trong nhiều ngày sẽ khỏi.

  

- Lên đậu, nhiễm độc, toàn thân lở loét ở trẻ: Đậu ván trắng nghiền thành bột mịn, xoa lên
những chỗ bị bệnh, có tác dụng giải độc và giúp chóng lên da.

  

- Ho gà: Đậu ván trắng 9 g, táo tàu 10 quả, sắc lấy nước uống hằng ngày, liên tục trong 1 tuần.

  

- Dị ứng, ngộ độc do thịt gia cầm, tôm cá: Có thể dùng một trong những cách sau:  + Đậu ván
trắng tươi 3 quả, giã nát, hòa với nước sôi để uống.  + Đậu ván trắng sống 20 g, nghiền mịn,
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hòa với nước sôi để nguội uống.  + Đậu ván trắng 1 kg, rang chín, nghiền thành bột mịn, hòa
với nước sôi để nguội, uống ngày 3 lần, mỗi lần 12 g, liên tục trong nhiều ngày.
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