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Ārstēšana 

 
Ārstēšana ar Treatlite Active zemas  intensitātes medicīnisko lāzeri 

Ārstēšana ar  zemas intensitātes lāzeri ietekmē lokālu imunitāti, mikrocirkulāciju asinīs un 

limfvados, vielmaiņu šūnās un dažādu bioloģiski aktīvu vielu sekrēciju, kam ir arī sāpju 

mazinošs efekts. 

Lāzera terapija veicina dzīšanas procesu un stimulē organisma sanāciju. Tā ir droša, jo nav 

pierādītu blakusefektu. 

Treatlite Active lāzera  viļņa garums ir optimāls, lai veicinātu dzīšanu un sāpju mazināšanos 

(808 nM). Lāzera starojuma kūlis caurstaro līdz 3 cm dziļumā, un iedarbības diametrs ir arī 3 

cm. Vienmēr ārstējot turiet Treatlite Active cieši piespiestu ādai. Drošības apsvērumu 

dēļ  uzgalis neitralizē starojuma kūli, kad tas ir attālināts no ādas. 

Ārstēšana notiek, apstrādājot sāpīgās vietas un trigera punktus. Trigera punkts bieži vien ir 

punkts blakusesošajā muskulī, kas ir sāpīgs, kad uz to uzspiež. Pamēģiniet ar saviem pirkstiem 

ap sāpīgām vietām atrast sāpju ierosmes zonas. 

„Pātagas cirtiena” (fleksijas-ekstenzijas) sindroms 

Ļoti svarīgi uzsākt lāzera terapiju, cik ātri vien iespējams pēc traumas. 

Pastāv divas dabiskās ārstēšanas zonas kakla daļā: 

1) Starp galvaskausu un augšējo kakla daļu (Articulatio atlanto-occipitalei) t.i. augšējo kakla 

skriemeli. 

2) Zona, kur kakls robežojas ar krūšu kurvi. Šeit ir daudz saišu, kuras var tikt traumētas pēc 

negadījuma. 

Sameklējiet ar saviem pirkstiem sāpīgos punktus un trigera punktus ap divām apstrādāšanas 

zonām. Pielieciet lāzeri uz sāpīgajiem un trigera punktiem ar vieglu pieskārienu. 

Apstrādājiet sāpju punktus ar 1 lāzera devu katrā punktā katru dienu 3 dienas. Pēc tam, divreiz 

nedēļā vismaz 6 nedēļas. 

Pielieciet lāzeri trigera punktiem ar stingru rokas pieskārienu. 

Apstrādājiet trigera punktus ar 3 lāzera devām uz katras sāpju ierosmes vietas katru dienu 3 

dienas. Pēc tam, divreiz nedēļā vismaz 6 nedēļas. 

Sāpes plecos 

Locītavas un saites ir uztūkušas un sāp. Atrodiet sāpīgās vietas (sāpīgus punktus) ar savu 

pirkstu. Apstrādājiet sāpīgās vietas ar 1 lāzera devu uz katras sāpīgās vietas divreiz dienā 1 

nedēļas garumā. Pēc tam, 2-3 reizes nedēļā 3 nedēļu garumā. 

Asas sāpes jostas vietā (Lumbago) 

Sākt ārstēšanu ir ieteicams 12 stundu laikā. Apstrādājiet ar 3 devām katrus 3 cm gar abiem 

mugurkaula sāniem, kopumā 8-10 punktus. Turpiniet ikdienu 3 dienu garumā, pēc tam divreiz 

nedēļā, kamēr sāpes mitējušās. 
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Hroniskās sāpes jostas vietā (Lumbago) 

Tāpat kā augstāk aprakstīts, divreiz nedēļā vismaz 6 nedēļas. 

Artrīts 

Lāzera terapija neārstē artrītu. Tomēr, pietūkums un sāpes var tikt mazinātas. Atrodiet sāpīgās 

vietas (sāpīgos punktus) ar saviem pirkstiem. Apstrādājiet ar 2 devām uz katras sāpīgās vietas 

pievienojot dažas devas uz pietūkušiem audiem ikdienu 3 dienu garumā. Pēc tam, divreiz 

nedēļā. Ja izjūtat asas sāpes, atkārtojiet procedūru katru dienu. Ja Jums ir pirkstu artrīts, 

ordinējiet 1 devu uz visām locītavām kā augšējā pusē, tā arī apakšējā pusē. 

Izmežģīta potīte 

Saišu ievainojumam raksturīgas sāpes un pietūkums. Sāciet terapiju cik ātri vien iespējams. 

Piespiediet stingri lāzeri pie ādas. Apstrādājiet ar 2 devām katrus 3 cm gar ievainoto zonu. 

Atkārtojiet procedūru divreiz dienā 2 dienu garumā. Pēc tam, vienreiz dienā, kamēr 

ievainojums sadzīst. 

„Tenisa vai golfa elkonis” (Epikondilīts) 

Saites un audi ir iekaisuši un sāp. Atrodiet sāpīgās vietas (sāpīgos punktus) ar saviem pirkstiem. 

Apstrādājiet sāpīgos punktus ar 2 lāzera devām divreiz dienā 3 dienas. Pēc tam, divreiz nedēļā, 

kamēr sāpes mitējas. 

Vietai, kur fiksējas saite, dodiet tikai vienu devu. Sāpes var paasināties procedūras sākumā, kas 

ir normāli ārstēšanās procesā. Izvairieties no fiziskas pārslodzes vēl nedēļu pēc tam, kad sāpes 

ir pazudušas. 

Sporta traumas 

 Pārliecinieties, ka nekas nav lauzts. Pietūkums un sāpes labi padodas lāzerterapijai. Sāciet 

procedūru cik ātri vien iespējams pēc ievainojuma. Apstrādājiet ar 2 vai 4 devām atkarībā no 

audu blīvuma ievainojuma zonā. Turpiniet apstrādāt katrus 3 cm gar ievainojuma zonu. 

Apstrādājiet divreiz pirmajā dienā un pēc tam vienreiz katru dienu, kamēr simptomi izzūd. 

Sāpes pazudīs ātrāk, nekā trauma ir izārstēta. 

Akne, Aukstumpumpa (Herpes), Jostas roze 

Kad herpes čūla uz lūpām tikai veidojas, šī vieta sāk pulsēt un ir sakairināta. Nekavējoties 

apstrādājiet ar 2 devām pulsējošajā vietā. Visticamāk, turpmākā čūlas veidošanās būs 

apstādināta. Ja čūla uz lūpas jau ir sākusi veidoties, apstrādājiet ar 2 devām ap čūlu, 1-2 reizes 

dienā, kamēr čūla tiek ārstēta. Nepieskaraties čūlai tieši! 

Aknes iekaisums vislabāk tiek ārstēts ar 3 devām pirmās 3 dienas ap katru iekaisuma vietu. Pēc 

tam 2 reizes nedēļā, kamēr pazūd. Starp terapijas punktiem jābūt 3 cm attālumam.  

Jostas roze ir saslimšana, kuru izraisa herpes vīruss. Apstrādājiet ar 1 devu ikdienu katru trešo 

cm gar nerva zonu vienas nedēļas garumā. Pēc tam 2-3 reizes nedēļā. 
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Temporomandibulārā disfunkcija 

Temporomandibulārā disfunkcija vai TMD ir vispārējs nosaukums problēmām, kas notiek ar 

žokļa saitēm vai muskuļiem un ir saistīts ar to funkciju. Vispārējie simptomi ir samazināta spēja 

atvērt muti, sāpes kožļājot un atverot muti, un noguruma izjūta žokļa muskuļos, kožļājot. Var 

būt jūtamas troksnis,  kā viegla uzsitiena skaņa vai skrāpēšanās no žokļa saitēm. Žokļa saišu 

iestrēgšana un bloķēšanās ir izplatīti simptomi. 

Lietojiet lāzeri no ārpuses gar sāpīgo žokli. Apstrādājiet ar 2 devām katrus 3 cm no locītavas 

lejup divreiz dienā 3 dienu garumā. Pēc tam, vienreiz dienā, kamēr sāpes pazūd. Ja problēma 

nepazūd, sazinieties ar savu ārstu vai zobārstu. 

Aftas 

Aftas ir iekaisums mutē, kas veidojas tad, kad imūnā aizsardzība neadekvāti reaģē uz gļotādas 

audiem. Aftu gadījumā ir skaidri redzamas dzelteni baltas čūlas vaigu iekšējā pusē vai mēles 

galos. 

Aplicējiet lāzeri uz vaiga, kur projecējas iekšpusē čūla. Apstrādājiet ar 2 devām divreiz dienā 

3 dienu garumā un tad vienreiz dienā, kamēr iekaisums sadzīst. 

Mutes sausums 

Sāpes mutē var būt saistītas ar to, ka gļotāda ir sausa, ko izraisa zema siekalu sekrēcija. Tā kā 

tas var būt saistīts ar Sjogrena sindromu, autoimūnu saslimšanu, tāpēc fizioterapeitam vai 

zobārstam ir jānoskaidro iemesls. Siekalu dziedzeri atrodas aiz auss zem vaiga kaula. Aplicējiet 

lāzeri uz divām dažādām vietām katrā vaiga pusē. Apstrādājiet ar 2 devām katrā vietā divreiz 

dienā 3 dienu garumā, tad vienreiz dienā. 

Gļotādas ievainojumi un iekaisumi 

Orālais mukozīts 

Orālais mukozīts ir epitēlija un tuvāko audu iekaisums mutē un rīklē. Lāzera terapija var 

stimulēt šūnu augšanu gļotādā. Tas var tikt izmantots kopā ar staru terapiju, kā arī ar 

ķīmijterapiju un beidzot, kombinējot ar Aloe Vera vai Glutamīna terapiju. 

Ja ir problēmas ar apakšžokli, aplicējiet lāzeri zem zoda. Ja ir problēmas ar augšžokli, aplicējiet 

Treatlite lāzeri ap augšžokli. 

Aplicējiet  lāzeri ārpusē gar sāpīgo žokli. Apstrādājiet ar 2 devām katrus 3 cm no žokļa saitēm 

un lejup divreiz dienā 3 dienu garumā. Pēc tam, vienreiz dienā, kamēr sāpes pāriet. Ja problēma 

nepazūd, sazinieties ar ārstu vai zobārstu. 

Karpālā kanāla sindroms 

Sāpes, durstīšana un sastingums pirkstos, īpaši naktī. Ja sāpes, galvenokārt, koncentrējas īkšķī, 

rādītājpirkstā un visbeidzot gredzenpirkstā, tas varētu būt karpālā kanāla sindroms. Sāpes 

reizēm parādās, nepareizi lietojot datora peli. Simptomi var būt, tomēr arī citas slimības pazīme, 

piemēram, vairogdziedzera hipofunkcija. Ārstam jāuzstāda diagnoze. 
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Lāzera terapija samazina iekaisumu audos, kur atrodas vidus nervs, un tās mērķis ir palielināt 

telpu delnas kanālā, tādējādi samazinot spiedienu uz nervu. Apstrādājiet ar 2 devām ārējā pusē, 

kā arī iekšpusē plaukstas pamatnē divreiz dienā 3 dienu garumā, pēc tam vienreiz dienā, kamēr 

simptomi pazūd. Labāki rezultāti tiek sasniegti agrīnās stadijās. Vēlīnākajās stadijās var būt 

nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. 

Fibrozīts (Miofasciālais sindroms) 

Miofasciālajam sindromam ir daudz kas līdzīgs ar fibrozītu, kurš ir labāk zināms jēdziens. 

Miofasciālajams sindromam raksturīgas sāpēs muskuļos un trigera punktos. 

Apstrādājiet trigera punktus ar 2 devām divreiz dienā 3 dienu garumā, pēc tam divreiz dienā, 

kamēr sāpes samazinās. Kad sāpes atgriežas, atkārtojiet procedūru. 

Lāzera terapija nevar kaitēt. Pārāk daudz lietojot, tomēr, var samazināties efekts no terapijas. 

Limfedēma 

Limfedēma nozīmē, ka ķermeņa daļa ir pietūkusi, jo  limfa ir sakrājusies. Parasti limfedēma 

skar ekstremitātes. Limfedēma var veidoties, pie bojātiem vai izoperētiem limfmezgliem, 

piemēram, ja veikta vēža ārstēšana. Limfedēma var būt arī iedzimta. Medikamentoza ārstēšana 

pret limfedēmu ir mazefektīva.. 

Visizplatītākā limfedāmas ārstēšana ir kompresijas terapija. Tas nozīmē, ka audi apkārt tūskai 

ir saspiesti kopā ar kompresijas zeķubiksēm. Tas bieži tiek kombinēts ar speciāla veida masāžu. 

Fizikālās aktivitātes, piemēram, spēka treniņi un norvēģu soļošana (soļošana ar nūjām) nāk par 

labu rokām. Edēmas un limfātiskās sistēmas ārstēšana ar lāzeru var lieliski samazināt 

simptomus. 

Sāciet ar limfodrenāžu uz kakla. Apstrādājiet ar 2 devām katrā pusē divreiz dienā 3 dienas, pēc 

tam vienreiz dienā, kamēr problēma kļūst mazāka. 

Apstrādājiet pietūkumu ar 1 devu katrus 3 cm edēmas zonā. Apstrādājiet apkārtesošus 

limfmezglus ar 2 devām. Līdz ar limfedēmu uz rokas apstrādājiet arī mezglus padusēs un līdz 

ar limfedēmu uz kājas, arī apstrādājiet mezglus cirksnī. 

Brūču ārstēšana 

Smagas un nedzīstošas čūlas izraisa cukura diabēts. Iemesls ir samazināta mikrocirkulācija 

kājās un pēdās. Lāzera terapija ir viena no dažām iespējamām terapijas metodēm. 

Kad parādās pirmie subjektīvie simptomi, kājas vai pēdas zona ir jāapstrādā ar 1-2 devām dienā, 

kamēr simptomātika mazinās. Kad jau ir brūces, veselie audi apkārt čūlai ir jāapstrādā ar 1 devu 

ikkatrus 3 cm. Veiciet 2 lāzera seansus dienā, 3 dienas. Tad veiciet 1 terapiju dienā vienas 

nedēļas garumā. Atkārtojiet procedūru ar 2 devām nedēļā kamēr brūce sadzīst. Nekad 

neapstrādājiet atklātu brūci. Veselo apkārtējo audu apstrāde aktivizēs sadzīšanas procesu. 

Citas ģenēzes čūlas un brūces var tikt ārstētas tāpat kā diabēta čūlas. 
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Ahilleja cīpsla 

Ahilleja cīpsla pie pārmērīga saspridzinājuma ierosina sāpes, uztūkumu un jūtīgumu 

pievienošanās vietās. Pārmērīga saspridzinājuma rezultātā radītais ievainojums var rasties 

galvenokārt izpildot vingrinājumus un sporta aktivitātes, kas satur daudz lēcienu un skriešanas. 

Pietūkumu un sāpes var ārstēt. Sāciet terapiju tik ātri, cik vien iespējams pēc ievainojuma. 

Pēc tam apstrādājiet ar 1 devu katrus 3 cm apkārt ievainotai zonai divreiz pirmajā dienā. Pēc 

tam vienreiz dienā, kamēr ievainojums sadzīst. Ievērojiet, ka sāpes pāries pirms ievainojums ir 

izārstēts, līdz ar to turpmāks nepieciešams saudzējošs režīms. 

Sinusīts 

Sinusītu ir deguna blakusdobumu iekaisums. Parasti gaiss, šķidrums un gļotas var cirkulēt brīvi 

uz un no sinusiem, bet pēc saaukstēšanas, var būt bloķēta deguna gļotādas membrāna, 

pietūkuma dēļ. Tas padara gļotas un baktērijas iesprostotus sinusos un sākas iekaisuma process. 

Cits iemesls var būt neārstētā zobu infekcija, kas noved pie sinusīta augšējā sinusā. 

Sāpes un iekaisums var tikt ārstēti ar lāzeri. Piespiediet Treatlite lāzeri pie deguna sāna priekšējā 

daļā, kur jūtamas sāpes. Apstrādājiet ar 3-4 devām katrā vietā katru dienu 3 dienu garumā. 

Turpiniet katru otro dienu, kamēr sāpes izzūd pavisam. Kopējais terapijas laiks ir viena nedēļa. 

Kukaiņu kodumi, nātru un medūzu apdegumi 

Uz ādas veidojas sarkani plankumi, uz skartās zonas parādās dedzinošas sāpes un nieze. 

Apstrādājiet ar 1-2 devām tik ātri, cik vien ir iespējams. Sāpes un nieze parasti mitējas pēc 

dažām minūtēm. Turpiniet terapiju divreiz dienā, kamēr sāpes pārgājušas. Ja jums iekoda ērce 

un palika liels sarkans plankums uz ādas, varētu būt, ka esiet inficēts ar Borrelia. Griezieties 

pēc medicīniskās palīdzības, lai noteiktu diagnozi un ārstētos. Ja ir apstiprināta Laima Slimība 

(Borelioze), lāzera terapija papildus medikomentozai terapijai ir rekomendējama. 

Lāzera terapija iedarbojas kā pretiekaisuma, sāpju mazinošā un brūču dzīšanu veicinoša 

metode. Apstrādājiet ar 1 devu katru otro centimetru apkārt sarkanā apļa malai katru dienu, 

kamēr tas izzūd. 

 

 


