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Jedne lampy 
uzupełniają deficyt 
słońca i poprawiają 
nastrój. Inne, 
emitując ciepło, 
regenerują chore 
tkanki. Te najnowszej 
generacji działają 
wprost na komórki, 
pobudzając proces 
odnowy w całym 
organizmie. 
Światłoterapia 
działa i jest 
bezpieczna. 

Sezonowa depresja naj
częściej dopada ludzi 
tam, gdzie zimą dzień 
jest znacznie krótszy niż 
latem. Naukowcy posta
wili więc tezę, że przyczy
ną przygnębienia jest nie

dostateczna ilość dziennego światła 
docierającego do mózgu. Skąd taka za
leżność? Po zapadnięciu zmroku szyszynka 
(bardzo mały twór w mózgu, a dokładniej 
element nadwzgórza) zaczyna produkować 
hormon snu - melatoninę. Daje to sygnał 
organizmowi, że zbliża się czas odpoczynku. 
Światło poranka wyłącza tę produkcję, a or
ganizm otrzymuje sygnał: nadszedł dzień, 
pora działania. Tyle że gdy budzimy się, 
a za oknem jest ciemno, produkcja sennego 
hormonu nadal idzie pełną parą. Jego po
ziom pozostaje na tyle wysoki, że nie jest 
w stanie w pełni uaktywnić kortyzonu 
- hormonu „pobudki". Brak światła dodat
kowo redukuje w mózgu ilość innego neu-
roprzekaźnika - serotoniny, odpowiedzial-
naej za poprawę nastroju i uspokojenie. 

- Gdy brakuje naturalnego światła sło
necznego, jesteśmy szczególnie narażeni 
na obniżenie odporności i wahania nastro
ju. Jedną z form radzenia sobie z nimi mo

iatła! 

że być fototerapia z zastosowaniem sztucz
nego światła - radzi dr Agnieszka Wąsik, 
dyrektor do spraw medycznych z kliniki 
INVICTA. - To dobre rozwiązanie dla osób 
doświadczających stanów depresyjnych i in
nych zaburzeń psychicznych, a także - jako 
element uzupełniający - w leczeniu chorób 
skóry, np. łuszczycy. Zabiegi z wykorzysta
niem promieni ultrafioletowych mają tak
że korzystny wpływ na zdrowie osób star
szych oraz prowadzących nieregularny tryb 
życia, np. pracujących w trybie zmianowym, 
również w nocy - dodaje. 

ZIMOWY SPADEK NASTROJU 
Jest kilka metod, którymi możesz przeła
mać mechanizm zimowego hormonalne-

Promienie świetlne 
pobudzają ciało 
do produkcji m.in. 
hormonów, które 
są bardzo ważne dla 
dobrego samopoczucia. 

go rozregulowania. Pierwsza - długi urlop 
w ciepłych krajach. Nierealne? Pozostaje 
codzienne doświetlanie organizmu spe
cjalną lampą o natężeniu 2500-10 000 luk
sów. Dla porównania: zwykła żarówka ma 
ich 500, a światło dzienne - aż 100 000. 
Twoja terapia - musisz ją wcześniej skon
sultować z lekarzem psychiatrą - będzie 
polegała na codziennym naświetlaniu 
sztucznym słońcem. Najlepiej od momen-
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tu zmiany czasu z letniego na zimowy, ra
no i wieczorem, co najmniej przez 30 mi
nut. Inną metodą jest zainstalowanie 
specjalnego urządzenia, które co rano bę
dzie budzić cię, powoli zwiększając natę
żenie światła. Taki sztuczny świt zmniej
szy senność w ciągu dnia, poprawi 
koncentrację i nastrój, a także - co nie bez 
znaczenia - jakość snu. 
Wskazania: Fototerapię zastosuj, jeśli 
masz objawy depresji sezonowej: odczu
wasz pogorszenie nastroju, apatię, bez
senność, nieuzasadniony smutek czy lęk. 

GDY CZUJESZ BÓL 
Lampy, które wytwarzają energię cieplną, 
np. te na podczerwień, mają za zadanie roz
grzać naświetlany obszar ciała. Pod wpły
wem ciepła rozszerzają się naczynia krwio
nośne, poprawia się ukrwienie i odżywienie 
tkanek, które dzięki temu zaczynają lepiej 
f unkcjonować. Tym samym - zmniejsza 
się napięcie mięśni i obniża próg odczuwa
nego bólu. 
Wskazania: Naświetlanie lampami pod
czerwieni złagodzi bóle pleców, stawów, 
mięśni. Przyspieszy też gojenie ranek i za
działa przeciwzapalnie. Zalecane jest 
zwłaszcza przy dolegliwościach reuma-

Ze światłoterapii 
zrezygnuj, gdy jesteś 
w ciąży. Nie operuj 
światłem przy otwartych 
oczach. 

tycznych, artretyzmie, zapaleniu zatok, 
chorobach gardła, ucha czy nosa. 

NA NISKĄ ODPORNOŚĆ 
Lampy polaryzacyjne dają światło, które 
nie rozgrzewa tkanek i nie rozszerza na
czyń krwionośnych, stąd nie wywołuje ru
mienią. Dociera natomiast do wnętrza ko
mórek i dostarczając im energii, wzmaga 
ich aktywność. To z kolei pobudza proce
sy biologiczne i fizjologiczne, które obej
mują cały organizm. Poprawia się krąże
nie krwi, rany goją się szybciej, blizny stają 
się mniej widoczne, ustępują ból i stany 
zapalne, znika napięcie mięśni, zwiększa 
się gotowość organizmu do obrony przed 
chorobami. Gdy wybierasz urządzenie 
emitujące światło spolaryzowane, ważne 
są takie parametry jak: odsetek światła 
spolaryzowanego, gęstość mocy promie

nistej i związany z tym czas zabiegu oraz 
długość stosowanej fali. Najskuteczniejsze 
jest promieniowanie od 600 do 1100 nm. 
Wskazania: W warunkach domowych mo
żesz leczyć m.in. problemy skórne: rany 
pooperacyjne i pourazowe, oparzenia, 
łuszczycę, a także ból, np. kręgosłupa czy 
stawów. Możesz je stosować nawet, gdy 
masz skłonność do żylaków, powstawa
nia sińców czy krwiaków. 

SZYBSZE GOJENIE RAN 
Na pewno wiesz, że przed promieniowaniem 
ultrafioletowym (UV) trzeba się chronić, 
stosując kremy z filtrami. Jednak zastosowa
nie lamp kwarcowych w kontrolowanych 
warunkach, z umiarem (!), może dawać efekt 
terapeutyczny. Umożliwiają one syntezę wi
taminy D w skórze, więc pomagają uregulo
wać gospodarkę fosforu i wapnia w organi
zmie, co sprzyja wzmocnieniu kości. Taki 
rodzaj światła ułatwia gojenie ran i owrzo-
dzeń, a także obniża ciśnienie krwi. 
Wskazania: Najczęściej kwarcówki stosu
je się w leczeniu chorób skóry - łuszczy
cy, trądziku, trudno gojących się ran, oraz 
w chorobie zwyrodnieniowej stawów i ner
wobólach tkanek miękkich. • 
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