
 

INFRASARKANĀ SILTUMA PIRTS 

 
Infrasarkanās pirts apmeklējuma laikā notiek audu sasilšana 4 cm dziļumā un tas nodrošina 

optimālu iekšējo orgānu, kaulu un muskuļu apsildi, paātrina asinsriti un citu organisma šķidrumu 

aprites ātrumu. Tādējādi uzlabojas orgānu apgāde ar skābekli, paātrinās metaboliskā apmaiņa, kas 

pastiprina organisma imūnsistēmas darbību.  

Infrasarkanā siltuma ietekmē ķermenis uzsilst un, kopā ar sviedriem, no ķermeņa tiek izvadīts 

liekais ūdens un zemādas tauki, palīdzot atbrīvoties no liekā svara un celulīta.  

Intensīva ķermeņa siltumapstrāde veicina sviedru pastiprinātu izdalīšanos ķermenim patīkamā 

temperatūrā, kas garantē ādas maksimālu attīrīšanos un atjaunināšanos. Sauna attīra organismu no 

smagajiem metāliem, šlakvielām, liekajām taukvielām un sāļiem. 

Ķermeņa temperatūra infrasarkanā starojuma kabīnē paaugstinās līdz 38,5†°C, imitējot organisma 

reakciju uz infekciju, kas veicina slimību izraisošo baktēriju un vīrusu bojāeju. Infrasarkanais 

siltums stimulē asinsriti un aktivizē leikocītu kustību, paaugstinot organisma spēju pretoties dažādiem 

vīrusiem. Viena seansa ilgums pie mums ir 40 minūtes, pēc pirts nav noguruma sajūtas, gluži pretēji - 

pēc tās gribas aktīvi rīkoties. 

 



 

KUR PALĪDZ INFRASARKANĀ PIRTS? 

 Sirds un asinsvadu darbības traucējumi – pazemina holesterīna līmeni asinīs, kas samazina 

saslimšanas risku ar sirds slimībām, kā arī pazemina augstu asinsspiedienu. 

 Kļūst mazākas vēnu varikozās paplašināšanas sekas. 

 Nieru darbības traucējumi – svīšana atbrīvo organismu no toksīniem un šlakvielām, mazinot 

slodzi nierēm. Mazina potīšu pietūkšanu. 

 Asinsrites darbības traucējumi – stimulē asinsrites uzlabošanos, īpaši perifērijas rajonos un 

kapilāros. Līdz pret aukstām kājām. 

 Muskuļu un locītavu darbības traucējumi – novērš krampjus, artrīta sāpes (īpaši plecu joslā), 

muskuļu sāpes, menstruālās sāpes, palīdz pret reimatismu un radikulītu. 

 Ausu, kakla, deguna funkciju traucējumi – der kā terapeitisks līdzeklis vidusauss un kakla 

hronisko iekaisumu ārstēšanā, palīdz cīnīties pret deguna asiņošanu. 

 Liekā svara problēmas – seansa laikā tiek sadedzināts 900-2400 kaloriju (līdzvērtīgi 10-15 

kilometru skrējienam); regulāras procedūras palīdz notievēt. 

 Celulīta ārstēšana, izvadot sviedrus un citas kaitīgās vielas no problemātiskajām zonām. 

 Imūnsistēmas nostiprināšana – stabilizē to; palielinās organisma aizsargspējas pret apkārtējās 

vides nelabvēlīgo ietekmi, stabilizējas vielmaiņa, mazinās anēmija. 

 Nervu sistēmas darbības traucējumi – nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu, novērš 

bezmiegu, stresu, nervozitāti. 

 Pēcoperācijas progresīvā rehabilitācija – ātrāk sadzīst brūces, lūzumi, sasitumi, manāmi 

samazinās rehabilitācijas periods pēc ķirurģiskām operācijām (izņemot mākslīgo implantu 

gadījumus). 

 Ādas stāvokļa uzlabošana – dziļi attīra ādu, uzlabo tās krāsu un struktūru, palīdz dziedēt 

ekzēmas, neirodermatītu. Infrasarkanie sildelementi iedarbojas tieši uz cilvēka ķermeni, nevis 

sasilda gaisu. Sviedrēšanās notiek samērā zemā temperatūrā: 40-60+°C. Ķermenis sasilst 4 cm 

dziļi, parastajā pirtī - 0,5 cm dziļi. 



 

KONTRINDIKĀCIJAS  

Infrasarkano saunu ieteicams izmantot ne vairāk kā divas vai trīs reizes nedēļā mēneša garumā. 

Šāds ārstēšanās kurss ir pietiekams, lai stiprinātu imunitāti un uzlabotu pašsajūtu! 

Taču atcerieties, ka procedūra ne vienmēr ir piemērota Jums, tās kontrindikācijas ir šādas: 

 Paaugstināts asinsspiediens; 

 Mazasinība; 

 Diabēts (cukurslimība); 

 Ķermeņa ādas apsārtums; 

 Izsētā vai multiplā skleroze; 

 Iekaisumi sākuma stadijā; 

 Sāpes ķirurģisko implantātu tuvumā; 

 Hemofilija; 

 Sirds un nieru slimības; 

 Sarkanā vilkēde; 

 Akūtas locītavu traumas; 

 Ginekoloģiskas vai onkoloģiskas saslimšanas. 

PIRMS PROCEDŪRAS IETEICAMS KONSULTĒTIES AR SPECIĀLISTU VAI ĀRSTU! 

 



 

PIRTS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 

 Sāciet izmantot saunu pie temperatūras 35 - 40°C; 

 Optimālais seansa laiks ir 10 - 20 minūtes pēc sviedru izdalīšanās sākuma; 

 Atrodoties saunā tiek rekomendēta šķidruma lietošana; 

 Atrodoties saunā, periodiski mainiet ķermeņa stāvokli, lai infrasarkano staru ietekme būtu 

maksimāla; 

 Seansa laikā saunas kabīnē nav ieteicams izmantot jebkādus ķermeņa kosmētiskos līdzekļus; 

 Pirts kabīnē uz sildelementiem nedrīkst liet ūdeni vai citus šķidrumus; 

 Ja rodas diskomforta sajūta saunā, nekavējoties jāpārtrauc tās lietošana. 
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