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1. Prefață 

 

Infrasaunele devin tot mai populare, în principal pentru că sunt imediat gata de funcționare și nu 

necesită mult spațiu. Cu toate acestea, există încă unele incertitudini în legătură cu radiațiile 

infraroșii și beneficiile viitoare ale acestora.  Între glorificarea ca "leac miraculos" și desemnarea ca 

"artefact inutil", sunt multe discuții despre avantajele și dezavantajele infrasaunelor, în comparație 

cu saunele  tradiționale. Cu această broșură, dorim să clarificăm unele lucruri legate de radiațiile 

infraroșii, în particular, de ce sunt capabile aceste radiații. În plus,  vrem să arătăm că sauna clasică și 

sauna cu infraroșu nu trebuie să fie concurenți și dorim să contribuim la eliminarea unor prejudecăți 

și mituri stabilite.  

 

2. Sfaturi generale 

 

2.1 Ce sunt radiațiile infraroșii? 

 Razele soarelui ajung la planeta noastră ca așa-numita radiație globală, după ce au fost slăbite la 

intrarea în atmosfera terestră. Această radiație este împărțită în diferite spectre sau tipuri de 

radiație, în funcție de frecvența de emisie sau de lungimea de undă: radiații UV, lumină vizibilă și 

radiații infraroșii, pe scurt IR.   

Nu doar soarele generează radiații infraroșii; orice obiect “cald”, cu o temperatură mai mare 

decât temperatura absolută (aproximativ -273 °C) emite radiații infraroșii. Cu cât obiectul este 

mai cald,  emite mai multă energie sub formă de radiații IR iar lungimea de undă a radiației este 

mai scurtă. 

Radiațiile IR nu sunt vizibile ochiului uman însă sunt percepute sub formă de căldură de pielea 

noastră. Astfel, acestea sunt denumite în mod uzual radiații de căldură.  Efectul este bine 

cunoscut: dacă suntem expuși soarelui, ne este cald. Dacă suntem în umbră, este imediat mai 

răcoare, chiar dacă temperatura aerului este aceeași în ambele situații. Totuși, radiațiile IR nu 

sunt responsabile pentru încălzirea aerului.  

 

2.2 Cum funcționează? 

 IR A IR B IR C 

Radiație Lungime de undă scurtă Lungime de undă medie Lungime de undă lungă 

Adâncimea 
pielii 

Sub-cutanat Derm/Epiderm Epiderm 

Efect Încălzirea în adâncime Încălzirea stratului 
superior al pielii 

Încălzirea stratului superior 
al pielii 

 

Spectrul infraroșu este format din trei benzi de frecvență,  grupate în funcție de lungimea de 

undă care le definește: infraroșul apropiat (cea mai scurtă lungime de undă, între 0.76 și 1.4 



microni, IR A), infraroșul mediu (lungime de undă între 1.4 și 3 microni, IR B) și infraroșul 

îndepărtat (lungime de undă lungă, între 3 si 10 microni, IR C).  

 

3. Domenii de aplicare 

Radiațiile IR sunt folosite în medicină, precum și de sportivi  și în scopuri de relaxare. Cu toate 

acestea, recomandarea este să vă adresați medicului dumneavoastră  în cazul unor probleme fizice,  

înainte sa utilizați radiațiile IR. 

Avantajele utilizării radiațiilor infraroșii: 

 Procesul de încălzire dilată vasele limfatice și activează transpirația. 

 Țesuturile relaxate vor fi mai bine aprovizionate cu sânge provocând o degenerare mai  

eficientă a cicatricilor, inflamațiilor, contuziilor și rănilor. 

 Post-tratament pentru leziuni sportive sau al durerilor musculare după antrenament 

 Efecte pozitive în tratarea lumbago și al reumatismului 

 Flux sanguin îmbunătățit, astfel organismul este mai bine aprovizionat cu oxigen 

 Metabolismul și circulația sângelui sunt stimulate 

 Radiațiile IR pot fi benefice în prevenirea bolilor de inimă și a bolilor cauzate de o proastă 

circulație sangvină. 

  Sentimentul de bunăstare, eliminarea stresului și relaxarea vor fi sporite 

 Iradierea cu radiații infraroșii provoacă procese care purifică corpul și reduc nivelul acidității 

din organism. 

 

4. Transpirația 

Chiar dacă considerată neplăcută, transpirația este un proces natural și vital, care contribuie 

decisiv la bunăstarea noastră.  Transpirația este mecanismul prin care corpul nostru se ventilează:  de 

îndată ce organismul începe să se încălzească datorită condițiilor termice exterioare sau datorită 

muncii fizice și, prin urmare, are nevoie de răcire, glandele sudoripare încep să lucreze. Prin sudoare, 

corpul elimină toxine și alte deșeuri metabolice care au efecte nocive. Putem spune așadar că 

transpirația este sănătoasă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Diferențe între infrasaune și saune 

 

 Infrasaune Saună 

Cerințe de operare Conexiune 230V În funcție de saună, conexiune 
400V, curent trifazat 

Interval de încălzire 0-20 minute, în funcție de 
aparat 

45-60 minute 

Funcționalitate Radiațiile IR pătrund în piele, 
aerul este încălzit 

nesemnificativ 

Convecție puternică, aerul cald 
încălzește corpul, căldură 

radiantă IR C mare 

Temperatură Aproximativ 30-50° Celsius 
 

Aproximativ 70-110°Celsius 

 

Timp de repaus Aprox. 20-30 minute, în funcție 
de numărul ședințelor  
maximum 60 minute 

În mod repetat, aproximativ 15 
minute 

Runde 1-2 Până la 3 

Timp necesar 20-60 minute Cu 3 runde și perioade de 
repaus, aproximativ 2 ore 

Duș În funcție de necesități, călduț 
sau rece 

Rece 

Aplicații? Arome 
Cromoterapie 

Muzică 

Tratament aromatic (uleiuri 
esențiale, plante, arome) 

Cromoterapie 
Muzică 

Efecte (după utilizare 
regulată) 

Incălzire și relaxare mușchi, 
dilatare vase limfatice 

Variația cald-rece antrenează 
vasele sangvine, întărește 

sistemul imunitar 

 

 

 

6. Mituri despre infraroșii pe care dorim să le clarificăm 

 

 

 Trebuie să aleg între infrasaune și saune? 

Nu.  Cabinele de căldură IR și sauna diferă în intenții și tipuri de aplicare. Ele indeplinesc 

nevoile diferitelor grupuri-țintă și / sau parțial nevoile aceluiași grup țintă, dar în 

perioade diferite. Sauna și  infrasauna nu concurează și nu se exclud reciproc. Ambele 

aplicații mai degrabă se completează una pe cealaltă. 

 Voi pierde în greutate cu ajutorul radiațiilor IR? 

Fără nici o îndoială, radiațiile IR și încălzirea pielii vor activa metabolismul uman, iar  

transpirația provoacă reduceri in greutate, însă nu este cazul să se facă asocierea  

radiațiilor IR cu arderea grăsimilor. Reducerea în greutate cauzată de transpirație va fi 

suplinită de consumul de lichide. 



 Sunt radiațiile infraroșii periculoase? 

Nu, doar că dispozitivele sau radiatoarele care emit exclusiv radiații IR-A ar trebui să fie 

rezervate utilizărilor terapeutice de către personalul medical instruit. Acest lucru este 

important, deoarece această formă de radiație poate pătrunde în piele pe o scară largă, 

ocolind mecanismele de protecție ale corpului nostru, care ar putea provoca o creștere a 

temperaturii (hipertermie). 

 

7. Ce fel de sisteme cu infraroșii există? 

Există mai multe tipuri de radiatoare IR: 

Radiatoare cu oxid de mangneziu:  sunt realizate din oțel de înaltă calitate, cu miez de oxid de 

magneziu și un fir de încălzire în centru. 

Radiatoare ceramice:  

Aceste radiatoare sunt cele mai populare și constau dintr-un corp ceramic, în care este încastrat un 

element de încălzire. Corpul ceramic împiedică elementul de încălzire, care devine moale în timpul 

funcționării, să cedeze, evitând pagube ale radiatorului care pot cauza scurtcircuite. Această metodă 

constructivă permite o durată de viață nelimitată care poate fi afectată doar de deteriorări mecanice. 

Radiatoare Vitae (radiatoare infraroșu cu spectru complet):  

Radiatoarele moderne vitae se apropie - spre deosebire de alte tipuri de radiatoare care funcționează 

numai cu IR-B și IR-C – de radiația IR naturală a soarelui.  Acestea acoperă întregul spectru IR, 

deoarece  generează o cantitate minimă de raze IR-A.  Fracțiunea de raze IR-B a fost crescută ca 

receptorii de căldură din piele să funcționeze  ca "sistem de avertizare timpurie"  pentru a indica o 

supraîncălzire a corpului destul de devreme. Mai mult decât atât, radiatoarele vitae au avantajul că 

nu necesită preîncălzire, dar degajă imediat căldură. 

Panouri radiante cu infraroșu: 

Panourile plate sau încălzitoare IR sunt instalate de obicei în spatele pereților și răspândesc razele în 

mod egal. Au nevoie de o perioadă mai lungă de preîncălzire și emit radiații cu lungime de undă 

lungă.  

Panourile de încălzire IR sunt disponibile în mai multe variante, una dintre acestea constă dintr-o 

folie de poliester cu rezistența din aluminiu și termostat.  

Ele pot fi instalate pe perete, tavan sau podea, în spatele peretelui sau în mod clar vizibil în cabină.  

 

8.   Care sistem vi se potrivește cel mai bine? 

Dispozitivul clasic este radiatorul cu oxid de magneziu. Radiatorul ceramic are avantajul că are o 

durată de viață nelimitată. Dacă utilizatorii preferă o cabină fără preîncălzire și doresc să aibă la 

dispoziție radiațiile IR instantaneu, radiatorul Vitae va fi probabil sistemul potrivit. Pe de altă parte, 



dacă utilizatorul dorește radiații uniforme în întreaga cabină, panourile radiante vor fi soluția 

potrivită. 

 

9. Sfaturi 

 Priviți timpul petrecut în infrasaună ca o investiție în bunăstarea Dvs. 

 Preîncălziți cabina, pentru a fi sigur că temperatura este potrivită . 

 Este recomandat să faceți un duș înainte de a folosi cabina. 

 Radiațiile de căldură sunt emise orizontal față de sursă. Poziția trebuie să fie 

confortabilă. 

 Ar fi indicat să folosiți un prosop pe care să stați. 

 Pentru a asigura o pătrundere cât mai uniformă a radiațiilor, schimbați-vă poziția din 

când în când. 

 Nu priviți direct către sursa radiațiilor 

 Ședința într-o cabină de căldură IR ar trebui să dureze 15-40 de minute. Cu toate 

acestea, ar trebui să vă bazați întotdeauna pe propriile percepții și sentimente, în 

funcție de starea Dvs. de sănătate. 

 Aveți grijă să consumați suficiente lichide după șederea în cabină. 

 În cele din urmă, sentimentul dumneavoastră este cel care decide cu privire la dozaj 

și  reguli. 

 

 

 

 

 


