Gids van de Luminette ®

Lichttherapie
Bril
Winter blues
Stemmingsstoornissen
Slaapritme stoornissen

4 jaren onderzoek
voor een innoverend toestel
De Luminette is geboren in 2006, na 4 jaar onderzoek aan de Universiteit van Luik (België).
Geboren van een wil om een toestel te vormen dat een betere “frequentie” toestaat, het is het
product van een samenwerking tussen twee werelden: de slaapgeneeskunde en de fysische optiek.
Gefabriceerd in België, zijn we fier te kunnen zeggen dat de Luminette een 100% Belgisch product is!

Een team uitvinders
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Luminothérapie
et mélatonine

Slaap en melatonine
’s Nachts merken de ganglioncellen op dat de helderheid
vermindert en sturen deze informatie naar de pijnappelklier.
Deze veroorzaakt dan een verhoging in het melatoninegehalte in het bloed,
wat het lichaam voorbereid op het inslapen.

Licht te kort
In de herfst en de winter, wanneer het externe helderheidsniveau vermindert, merken
de ganglioncellen niet altijd dat
de dag begonnen is. Het melatoninegehalte in het bloed blijft dan hoog. Dit
fenomeen veroorzaakt een ongewone vermoeidheid door de dag en een verlengde daling
van de stemming (gewoonlijk “winter blues”
genoemd).

Lichttherapie

Bij zonsopgang activeert het licht de ganglioncellen
aanwezig in de retina. Deze cellen sturen een informatie naar de pijnappelklier, die dan de productie van
melatonine onderbreekt.

De blootstelling van het oog
aan een speciaal licht zonder
infrarood- en ultraviolet licht,
gedurende 30 minuten ‘s
ochtends, laat een compensatie
van dit externe licht te kort toe, en op deze manier
een onderbreking van de melatonineproductie.
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De voordelen
van de Luminette®

Er bestaan een deel lichttherapie toestellen.
Niet praktisch, de statische lichttherapie
lampen eindigen vaak op zolder.

at is waarom we de Luminette hebben ontworpen, een lichttherapie toestel dat gedragen wordt als een bril. Terwijl men
zijn lichttherapie sessie doet, zal de gebruiker zijn dagelijkse
gewoontes verderzetten:
- Ontbijten
- Een boek lezen
- Uw tanden poetsen
- Etc...
De frequentie is bijgevolg verbeterd!
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Een innoverend
gepatenteerd systeem
voor een optimaal comfort

Goed om te weten

Een innoverend optische mechanisme verspreid het
licht in het oog van boven naar beneden (zoals de zon
het doet), zonder te verblinden of het gezichtsveld te
storen.
De Luminette zendt een wit licht uit verrijkt van blauw,
net op 468 nm. Het is inderdaad bewezen dat deze
golflengte het stimulerend antwoord van het lichaam
op het licht beter activeert.

De Luminette kan gebruikt
worden met een bril of
contactlenzen
Het verblindt niet en stoort
het gezichtsveld niet

Een
onafhankelijke
studie
heeft
bewezen
dat de Luminette dezelfde uitslagen als een
lichttherapie lamp van 10 000 lux toestaat.
Wit licht verrijkt
van blauw
Knop aan/uit

Herlaadbaar systeem
door een micro-USB

Hologram

Selectie tussen 3
lichtintensiteiten

Laadstatus
signaal
Aanpasbare
neusstuk
Plooibare
takken
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Gebruiksaanwijzing
van de Luminette®
1) Het toestel opladen

2) De Luminette aanzetten

Gedurende 5 uur voor het eerste
gebruik

Druk kort op de aan/uit knop

3) Keuze van de intensiteit

4) Positie van de Luminette

Behelp u van een spiegel en controleer of het blauw
licht goed in uw ogen komt
Met behulp van de aan/uit knop, pas
het intensiteitsniveau aan die voor u
past:
500 lux: 45 min
1000 lux: 30 min
1500 lux: 20 min
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5) Einde van de sessie
De Luminette knippert drie keer op het einde van de sessie.
Druk lang op de aan/uit knop om het uit te zetten.

De Luminette®
en geteste toestel
Zonder risico voor de ogen volgens de IEC 62471 norm
Zonder UV- of infrarood licht

Voorzorgmaatregelen:
In geval van oculaire problemen (glaucoma,
netvliesontsteking of retinopathie, maculadegeneratie),
vraag het advies een specialist.
De mogelijke ongewenste reacties gebonden aan de
Luminette zijn niet frequent en voorbijgaand:
- Hoofdpijn
- Oculaire vermoeidheid
- Misselijkheid

Ons advies
Vermijd over het dagelijks
gebruiksduur te gaan
Vermijd uw sessies in een
donkere ruimte te doen
In geval van neveneffecten,
verlaag het intensiteitsniveau of
de duur van de blootstelling
Als de problemen blijven,
onderbreek het gebruik enkele
dagen en probeer daarna
opnieuw
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WINTER BLUES
Winter blues is gebonden met een overgevoeligheid aan de daling van licht in de herfst- en
winterperiode. Het raakt tussen 5 en 10% van de bevolking en betreft merendeels vrouwen.

Sinds 2005 is lichttherapie erkend door de Amerikaanse Vereniging van Psychiatrie als het meest
efficiënte therapeutische middel om winterblues te behandelen.

: ‘s Ochtends bij het
ontwaken
: Van oktober tot maart

: Voel de effecten na 5-10
dagen

Studies over winter blues
en lichttherapie
Lewy AJ & al. Am J Psych, 1982
Meesters Y & al. BMC Psychiatry, 2011
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DALING IN ENERGIE
EN COGNITIEVE PRESTATIES
Moeilijkheid om op te letten, langzamere beslissingen, minder energie, etc. Hetzij op het werk, op
school, of op het vlak van sport, deze cognitieve storingen raken vrijwel iedereen en kunnen een
negatief effect hebben als ze vaak voorkomen.
Veel studies hebben bewezen dat lichttherapie cognitieve prestaties aanzienlijk verbetert. Een
studie* heeft namelijk bewezen dat het gebruik van de Luminette even efficiënt is als een dutje
om de vermoeidheid na het middageten te bestrijden.
Lichttherapie stelt dus een uitstekende natuurlijke oplossing voor voor alle mensen in goede
gezondheid die graag in betere vorm zouden zijn en beter willen presteren door de dag.

: ‘s Ochtends bij het
ontwaken
: Gedurende 1 maand

: Voel de effecten na 5-10
dagen

* Studies over cognitieve prestaties
en lichttherapie
Hichem Slama & al. Plus One, 2015
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VERVROEGDE
SLAAPFASE
Het syndroom van vervroegde slaapfase is gekenmerkt door een slaperigheid in het begin van de
avond en is vaak geassocieerd met het ontwaken in het midden van de nacht.
Lichttherapie is erkend door de Amerikaanse Vereniging van Psychiatrie als een referentiebehandeling
voor dit soort slaapstoornissen. Gekoppeld aan een aangepaste levenshygiëne, laat het toe om een
normale slaapcyclus terug te vinden binnen de 2 à 3 weken.
Het is aangeraden om een lichttherapie sessie te doen in het begin van de avond, ongeveer 2 uur
voor de gewenste bedtijd.
: In het begin van de avond
: Gedurende 1 maand
: Voel de effecten na 2
weken

Studies over slaapritme en
lichttherapie
Jeanne F. Duffy & al. Sleep Med Clin, 2009
Tina M. Burke & al. Jr Sleep, 2013
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VERTRAAGDE
SLAAPFASE
Het syndroom van een vertraagde slaapfase is gekenmerkt door slapeloosheid in het begin van
de nacht en is vaak geassocieerd aan een moeilijke ontwaking. Ook al stellen sommige mensen
een chronotype voor van de ochtend en andere van de avond, de redenen voor een vertraagde
slaapfase zijn vaker gekoppeld met de levensstijl en/of aan het slaaphygiëne van die persoon.
Het is aangeraden een lichttherapie sessie ’s ochtends te doen, op het gewenste ontwaak uur.
Het zal misschien moeilijk zijn om wakker te worden op het gewenste uur in het begin van de
behandeling, maar, na een paar sessies, zal het ontwaken natuurlijker gebeuren.

: ‘s Ochtends bij het
ontwaken
: Gedurende 1 maand
: Voel de effecten na 2
weken

Studies over slaapritme en
lichttherapie
Jeanne F. Duffy & al. Sleep Med Clin, 2009
Tina M. Burke & al. Jr Sleep, 2013
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TIJDSVERSCHIL
In het geval van een reis naar het Oosten, vermijd het zonlicht ’s ochtends (door een bril te dragen
dat het blauw filtert) en draag de Luminette rond 12H00. Vervroeg de lichttherapie sessies van
twee uur per dag (dag 2 om 10h00, dag 3 om 08H00) de daarop volgende dagen.
In het geval van een reis naar het Westen, blijf wakker zolang het dag is en draag de Luminette® in
het begin van de namiddag. Ga slapen wanneer het nacht is.

: Hangt van de reis af
: 1 à 2 weken na de reis
: Voel de effecten vanaf 5 à 10
dagen

Studies over jet lag
en lichttherapie
Auger RR. Cleve Clin J Med 2011
Paul MA1 & al. Chronobiol Int 2009
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NACHTWERK
Sommige aanbevelingen gekoppeld aan licht (en aan zijn vermijding) kunnen de werker helpen om
zijn organisme aan te passen aan het ongebruikelijk ritme.
Door de inhibitorsrol van melatonine, staat een lichttherapie sessie ’s avonds voor het werk toe om
de cyclus wakker zijn/slapen aan te passen aan het ongebruikelijk ritme.
Gekoppeld aan het gebruik van een blauw-filtrerende bril ’s ochtends op de terugkomst van het
werk, verhoogt lichttherapie de slaapduur van gemiddeld 45 minuten en verbetert de oplettendheid
van de werker ’s nachts.

: In het begin van de avond
: Gedurende 1 maand
: Voel de effecten vanaf 5 à 10
dagen

Studies over nachtwerk
en lichttherapie
Yoon IY & al. Sleep 2002
R Smith & al. Nat Sci Sleep 2012

13

De Luminette®

Meerdere studies zijn uitgevoerd met de Luminette :
- Vergelijking van de effecten op cognitieve prestaties tussen de Luminette en de Philips Energy
Light lamp. (Viola A. & al. Sleep Research Sup, 2014) (1)
-Effect van de Luminette op de vertraagde slaapfase syndroom bij adolescenten.
(Langevin R.H & al. Médecine du sommeil, 2014) (2)
- Vergelijking van de efficiëntie van een dutje en een lichttherapie sessie op de verbetering van
cognitieve prestaties na het middageten. (Slama H. & al. Plus One, 2015)
- Effect van de Luminette op de melatoninesecretie en cortisol. (Schmidt C. & al. PsyCh Journal,
2018)
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We zijn er om u te helpen

Eric Delloye
Directeur

eric.delloye@lucimed.com

Laurence André
Commercieel vertegenwoordiger
laurence.andre@lucimed.com

Angélique Retamar
Commercieel assistente

Rue le Marais 12a | Zoning Industriel
4530 Villers-le-Bouillet | Belgique
Tél : +32 4 369 48 36 | Fax: +32 4 228 04 18
info@lucimed.com | www.myluminette.com/nl

info@lucimed.com

