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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ЖІНОЧИХ ТРУСІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЇ 
 
Робота присвячена розробці асортименту багатофункціональної білизни лікувально-профілактичного 

призначення для жінок різних вікових груп. Запропонований білизняний виріб рекомендується для зниження 
больових відчуттів під час критичних днів. Для виготовлення жіночих трикотажних трусів запропоновано 
структуру комбінованого переплетення, сформовану рядами переплетення інтерлок та трубчаста гладь. У 
якості сировини використано бавовняну пряжу та комплексну текстуровану поліамідну нитку з еластановим 
сердечником. Для зняття больового синдрому запропоновано до конструкції трусів в області поперекового та  
крижового відділу ввести аплікатор,  що забезпечуватиме масажну дію та сприятиме розв’язанню проблеми 
періодичного болю у жінок. 

Ключові слова: комбіноване переплетення, багатофункціональна жіноча білизна, білизна  лікувально-
профілактичного призначення, елемент масажної дії,  аплікатор. 
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DEVELOPING THE TECHNOLOGY FOR PRODUCING  
WOMEN’S UNDERPANTS HAVING A THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC EFFECT 

 
The work considers the development of a range of therapeutic and prophylactic multifunctional underwear for women of different 

age groups. Modern approaches to the creation of multifunctional therapeutic and prophylactic underwear have been analysed in this work. 
The use of products with a massage effect is recognized as one of the effective ways of relieving pain and fatigue, and getting a charge of 
energy. The proposed underwear product is recommended for reducing painful sensations associated with periods. To make the knitwear 
women’s underpants, the structure of combined weaving formed by rows of interlock knitting and tubular satin stitch, is proposed. Cotton 
yarn and complex textured polyamide threads with elastane core were used as the raw material. To alleviate the pain syndrome, we propose 
to add an applicator to the design of the underpants in the lumbar and sacral regions, which will provide a massage effect and contribute to 
solving the problem of periodic pain in women. In order to develop the design of the applicator, providing acupressure, the biologically active 
zone responsible for the localization of pain was analysed. The projection location of this biologically active zone on the woman’s body 
coincides with the quadrilateral of Michaelis which is a rhombus-shaped contour that is sometimes visible on the lower human back. 
Focusing on the average size of the, quadrilateral of Michaelis we have developed a pentagonal shape applicator design. Acupressure 
massage effect of the applicator in the daily use of the product is proposed to carry out by mechanical action of the lumpy protrusions on its 
surface. Externally, the applicator looks like hemispheres, which are interconnected by a thin flat thread and create a relief surface. 
According to the results of the study, the effectiveness of massage action and the convenience of using the therapeutic and prophylactic 
product is ensured by the successful choice of knitted fabrics for the underwear, the design of the product with scientifically based 
characteristics, the location, size, and design (of the applicator) of the massaging element, which provides beneficial effect on the health and 
emotional well-being of women. 

Key words: combined weaving, multifunctional women's underwear, therapeutic and prophylactic underwear, massage effect 
element, applicator. 

 
Вступ 

На світовому ринку текстильного виробництва медичний текстиль утримує особливе місце. У 
державах з розвинутою текстильною промисловістю, виробництво медичного трикотажу, в середньому, 
становить близько 17% технічного текстильного ринку. На даний час трикотажні вироби медичного 
призначення мають великий попит у населення і з кожним роком асортимент товарів цього напрямку 
збільшується [1]. Поширюється попит на багатофункціональну білизну лікувально-профілактичного 
призначення. Зокрема особливість жіночої фізіології потребує специфічного підходу до організації праці та 
її забезпечення. Завдяки світовому прогресу роль жінок у сучасному суспільстві кардинально змінилася. 
Вони здобули більше свободи для реалізації себе у творчості, науці та громадській діяльності. Жіноча 
емансипація, розвиток технічного прогресу та, насамперед, погіршення демографічної ситуації у низці країн 
світу ставлять їх працю нарівні з чоловічою. Сучасна українська жінка задіяна в усіх сферах суспільної 
діяльності та виробництві, нині значна частина їх проходить військову службу. Тому дизайн-проектування 
багатофункціональної жіночої білизни з лікувально-профілактичними властивостями, що відповідають 
вимогам сучасності,  безперечно є проявом уваги й турботи про жіноче здоров'я. Сьогодні трикотажні 
полотна користуються великою популярністю у виготовленні натільної білизни для жінок лікувально-
профілактичної дії. Виробництво комфортної, безпечної, модної та багатофункціональної білизни для жінок 
як ніколи є актуальним та має глибоке соціальне значення.  

Постановка завдання 
Слід зазначити, що застосування лікувально-профілактичних швейних виробів базується на 

сучасних науково-технічних відкриттях та використанні інформаційної медицини. Доступним і досить 
перспективним способом проведення рефлексотерапевтичного лікування залишається багатофункціональна 
трикотажна натільна білизна із розміщеними на ній засобами впливу на точки акупунктури. Адже 
використання такої білизни не передбачає регулярне втручання медпрацівників в умовах медичного закладу 
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та застосування високовартісних приладів та медичних препаратів. 
Сьогодні в Україні розробляються різноманітні види лікувально-профілактичної жіночої білизни з 

трикотажу. Враховуючи вимоги споживачів, час від часу заявляються нові розробки та винаходи. Відомо, 
що сучасні медичні дослідження виявили зниження раціональності медикаментозного лікування та його 
негативний вплив на стан здоров’я жінки. «Сьогодні немає жодного лікарського препарату, який потенційно 
не є причиною лікарського, інтерстиційного нефриту», – зазначає доктор медицини В. І. Шулутко (1993 р.) 
[2]. Ось чому альтернативою стали фізичні методи лікування, зокрема – рефлексотерапія. 

Таким чином, розв’язанню проблеми зниження больового синдрому при дисменореї у жінок може 
сприяти проектування і виробництво лікувально-профілактичного трикотажного виробу, зокрема трусів з 
накладкою у зоні задньої поверхні поперекового та крижового відділів хребта, лікувальний ефект яких 
досягається завдяки компресійним властивостям трикотажу та механічному впливу додатково 
розташованого елемента масажної дії, що впливає на біологічно активну зону в області попереку і крижів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Необхідно чітко уявляти, що особливості фізіології жінки потребують специфічного підходу до 

організації праці та її забезпечення. Ще наприкінці XIX ст. учений, лікар-гінеколог Д.О. Отт (1855–1929 рр.) 
сформував чітке значення закону періодичності хвилеподібних коливань напруження життєвих процесів в 
організмі жінки. У кожної здорової жінки, у репродуктивному віці, щомісяця з’являються  критичні дні, які 
тривають 4–6 діб та впливають на її емоційний стан і здоров’я. Іноді процес триває болісно, що позбавляє 
жінку працездатності та потребує медичного втручання. Болі локалізуються в нижній частині живота, у 
попереку та крижах, і мають назву – дисменорея (dysmenorrhoea) [3, 4]. 

При порушенні функції одного органу обов’язково змінюються функції всіх інших органів і систем 
організму в цілому. З часом відпрацьовані та сформовані основні поняття, методи та засоби лікування 
давньо-східної медицини [4, 5], що базується на впливі на біологічно активні точки на тілі людини. Деякі з 
них, що дійшли до нас, не втратили своєї значущості донині. Біологічно активні точки (БАТ) на тілі людини 
давно вже виявлені, досліджені та ретельно систематизовані, описані їхні функції та взаємозв’язок з 
органами й системами людського організму. Вплив голкою, сигаретою зі стебла полину, шляхом натискання 
пальцями на певні точки, залежно від характеру захворювання, забезпечує відновлення порушених функцій 
й одужання хворого [4, 6]. Для отримання ефекту використовуються різні прийоми масажу: 
прогладжування, розминка або тиск пальцями з обертовими рухами у зоні розташування БАТ [2, 4, 6]. 

В Україні, завдяки проведенню численних науково-практичних досліджень, широко застосовується 
рефлексотерапія для профілактики захворювань та як альтернативне, безмедикаментозне лікування [4, 7]. 
Рефлексотерапія включає різноманітну кількість прийомів і методів впливу на  біологічно активні точки 
(БАТ) та біологічно активні зони (БАЗ), забезпечує профілактику різних видів захворювань та створює 
умови для ефективного безмедикаментозного лікування [8].  

Яскравим прикладом ефективного масового застосування рефлексотерапії за допомогою 
голкоаплікації є метод, запропонований Кузнецовим І.І. [9]. Найбільш вдалим варіантом став аплікатор з 
великою кількістю змінних пластмасових модулів з шипами, розташованими на еластичній основі. 
Основною умовою є накладання даного аплікатора на поверхню тіла людини з натисканням. 

Цікавим варіантом проведення точкового масажу є аплікатор, виконаний у вигляді подушки [10]. 
Поверхня виробу містить виступаючі елементи, які чинять масажний вплив на БАТ і БАЗ шиї у статичному 
положенні голови. Форма і розмір виробу різноманітні і залежать від віку людини та завдань впливу на 
терапевтичні зони. По іншому працює виріб з механічним пристроєм. Масажна дія здійснюється за рахунок 
механічного впливу кулястих виступів шляхом  автоматичного руху під оболонкою подушки. У цьому 
випадку вплив на БАТ и БАЗ шиї, спини більш інтенсивний [11].  

Автори іншої роботи [12] у якості елементу одягу з масажними функціями пропонують використати 
комір пальта, на якому розташована масажна смуга. У смузі вмонтовано чип, за допомогою якого людина 
може посилювати або послаблювати вплив на БАТ шиї, що дозволяє знімати відчуття втоми та напруги на 
ділянці шийної зони. 

У роботі [13] авторами запропоновані рукавиці для проведення точкового масажу БАТ і БАЗ рук. 
Опуклі масажні елементи, розташовані всередині виробу,  забезпечують масаж зони впливу на долонях рук.  

Найбільш поширеним видом лікувально-профілактичних швейних виробів є білизняні (спідні 
сорочки, кальсони, труси та інші). Білизна безпосередньо контактує з тілом людини, тому її використовують 
у повсякденному побуті цілодобово. Відомі різноманітні способи впливу на БАТ і БАЗ людини за 
допомогою трикотажної білизни лікувально-профілактичного призначення [14]. Винахід українських 
фахівців став прикладом розробки одягу лікувально-профілактичного призначення із застосування способу 
впливу на БАТ і БАЗ тіла людини енергетично-інформаційним шляхом [14]. У роботах [15, 16] авторами 
розроблені багатофункціональні трикотажні вироби у вигляді натільної білизни та чоловічих трусів 
відповідно з елементами впливу, зафіксованими на внутрішній поверхні виробів за допомогою накладок. У 
якості елементів впливу обрано срібні пластини, на які за допомогою репринтера записано інформацію 
лікувальних препаратів. Накладки з пластинами зафіксовані у тих місцях білизни, що є проекціями БАЗ 
тулуба та рук людини, які мають зв'язок з органами і системами, що відповідають за механізми виникнення 
стресу та стресових станів. Запатентована розробка [16]  у вигляді чоловічих трусів з ефектом 
рефлексотерапії, призначена для профілактики хронічного простатиту. 



 Technical sciences ISSN 2307-5732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 4, 2019 (275) 46 

Активно застосовуються також багатофункціональні швейні вироби, зокрема одяг та натільна 
білизна лікувально-профілактичного призначення, оздоровчий вплив у яких забезпечується за допомогою 
методу магнітотерапії. Метод заснований на прикладанні до точок акупунктури магнітів, розміщених, 
наприклад, у чоловічих трусах [17], що забезпечує вплив магнітного поля на органи малого тазу, або у 
жіночих трусах [18], які рекомендовано носити після пологів. 

Таким чином, рефлексотерапія широко застосовується у виготовленні багатофункціональних 
виробів лікувально-профілактичної дії, у тому числі трикотажних. Тому основною задачею є розробка 
конструкції аплікатора та самої натільної білизни для забезпечення ефекту впливу на БАТ та БАЗ на тілі 
людини. 

Результати та їх обговорення 
Трикотажні вироби медичного призначення користуються великим попитом у населення, і з 

кожним роком асортимент товарів цього напряму збільшується. Зокрема в Україні завдяки проведенню 
чисельних науково-практичних досліджень, як у лікувальній, так і профілактичній практиці широко 
застосовується методика точкового масажу (впливу на БАТ) у виробництві лікувально-профілактичних 
виробів. 

Численні клініко-фізіологічні дослідження, проведені в наш час, показали, що  БАТ мають 
специфічні особливості, які відрізняють їх від оточуючих ділянок шкіри. При натисканні на ці точки, як 
правило, виникає своєрідне відчуття ломоти, оніміння, болю і відсутність їх при натисканні поза цими 
точками. Виникнення цих відчуттів настільки постійне й обов’язкове, що служить критерієм правильності 
знаходження точки. Натискаючи чітко на відповідні точки, можна дозовано, вибірково та спрямовано 
впливати на функції різних органів і систем, регулювати вегетативні функції, обмінні та відновлювальні 
процеси. Ефект точкового масажу можна забезпечити шляхом використання аплікаторів, що відрізняються 
за своєю конструкцією.  

Відомій український лікар, мануальний терапевт Ляпко М.Г. став автором методу множинного 
голковколювання [19]. За допомогою голкових металевих аплікаторів, розміщених на тілі людини, 
здійснюється корекція функціонального стану організму людини, шляхом рефлекторного та масажного 
впливу. Винахід для стимулювання БАТ і БАЗ, розроблений на основі методу М. Г. Ляпко [19], включає в 
себе пружні бази і жорсткі модулі з шипами, розташовані один біля одного і з’єднані між собою (рис. 1). 
Форма шипів може відрізнятись залежно від необхідного типу точкового масажу. Пристрій можна активно 
використовувати при виконанні фізичних вправ, закріпивши його на предмети одягу. Така конструкція 
аплікатора на дає можливості використовувати його при повсякденній експлуатації натільної білизни. 

 

 
Рис. 1. Пластмасові змінні модулі з шипами 

 
Як зазначалося вище, у кожної здорової жінки дітородного віку виникає періодичний біль, що 

впливає на стан її здоров’я та емоційній фон. В окремих випадках процес триває досить болісно, що 
позбавляє жінку працездатності. Застосування рефлексотерапії шляхом точкового масажу певних зон 
дозволяє реалізувати безмедикаментозний спосіб усунення больових відчуттів. З метою розробки 
конструкції аплікатора, що забезпечуватиме точковий масаж, проаналізовано біологічно активну зону, що 
відповідає за локалізацію болю. Проекційне розташування цієї біологічно активної зони на тілі жінки, 
збігається з ромбом Міхаеліса, що представляє собою площадку ромбовидної форми на задній поверхні 
крижового відділу хребта. Вимірюється у положенні обстежуваної жінки стоячи та має межі (рис. 2 ): 

 

 
Рис. 2.  Проекція ромба Міхаеліса 

 
верхній кут ромба (надкрижова ямка) – це заглиблення між остистим відростком п’ятого 
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поперекового хребця і першим крижовим хребцем; 
бокові кути відповідають заднім остям клубових кісток, 
нижній кут – верхівка крижів; 
зверху та ззовні ромб обмежений виступами великих спинних м’язів, знизу та ззовні – виступами 

сідничних м’язів. 
Розміри ромба Міхаеліса: поздовжній – 11 см, поперечний – 10 см [20]. 
Розрізняють наступні форми крижового ромба: 1 – нормальний; 2 – плоскорахітичний таз; 3 – 

загально-рівномірно звужений таз; 4 – косозвужений таз [20]. При анатомічно вузькому тазі його форма та 
розміри змінені (рис. 3). Він має межі: верхній кут – поглиблення між остистим відростком V поперекового 
хребця і початком середнього крижового гребня;  бічні кути –  задні верхні ості клубових кісток; нижній кут 
– верхівка крижів; зверху і ззовні ромб обмежений виступами великих спинних м’язів; знизу і ззовні – 
виступами сідничних м’язів. Болі у ділянці крижового ромба вказують на ускладнення в гінекологічній 
сфері. Так, при патології матки – задіяна нижня ділянка поперекового та крижового відділів хребта в 
проекції ромба Міхаеліса. 

 

 
Рис. 3. Форми ромба Міхаеліса 

 
Орієнтуючись на середньо статистичний розмір ромба Міхаеліса нами розроблено конструкцію 

аплікатора п’ятикутної форми. П'ятикутник вписуємо у прямокутник шириною 11 см та висотою 15 см та 
умовно поділяємо його на дві фігури. У результаті отримуємо рівнобедрений трикутник з довжиною 
сторони основи – 11 см та бічних сторін – 8 см (рис. 4), а також прямокутник зі сторонами 11 см та 7 см 
відповідно.  

Точкову масажну дію аплікатора за умови повсякденної експлуатації виробу пропонується 
здійснювати шляхом механічного впливу кулькоподібних виступів на його поверхні. Зовні аплікатор 
представляє собою півкулі, які з’єднані між собою тонкою плоскою ниткою та створюють рельєфну 
поверхню (рис.5). Для вироблення півкуль пропонується застосувати полімер медичного призначення, що за 
стандартами передбачає безпосередній контакт зі шкірою людини. Підготовлений аплікатор пропонується 
закріпити до задньої частини капсули термоклейовим механічним способом у вигляді кишені, виготовленої 
з трикотажного полотна переплетення гладь (рис. 6).  

 

 
  

Рис. 4. Лекало капсули – кишеня для 
аплікатора 

Рис. 5. Стрічка з півкулями Рис. 6. Аплікатор у кишені 

 
Важливим моментом у створенні багатофункціональних трусів з розміщеним на ньому аплікатором, 

що забезпечує масажну дію, є вибір їх конструкції. Залежно від періоду і думки громадськості модельєри 
міняли фасони трусів, крій, види мережив та стрічок, тощо. Але в усій історії жіночої білизни простежується 
один чіткий факт: у будь-якому віці, ситуації, фінансовому положенні, статусі, незалежно від моди, у 
гардеробі кожної жінки є класичні труси з високою посадкою. Залежно від глибини вирізу виділяють три 
основні типи трусів, що залежать від глибини вирізу: «міні» (mini), «міді» (midi) та «максі» (maxi). Кожний з 
них має безліч підтипів (рис. 7). 
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Рис. 7. Види жіночої білизни 

 
Жіночі труси виду «Ретро» (класичні труси із завищеною лінією талії) є варіантом натільної білизни 

для коригування недоліків фігури на талії та стегнах. Деякі моделі мають висоту практично до грудей. 
Конструкція білизни з високою посадкою є однією з поширених моделей жіночої білизни. Тренд не новий 
для нижньої білизни, але з неї все ж таки почалася історія нашого століття. Нове життя моделі з завищеною 
лінією талії набули з початком розквіту індустрії трикотажу. Перевага білизни з високою посадкою полягає 
в тому, що вона добре облягає стегна, завдяки чому досягається плавний вигин жіночої фігури, візуально 
чітко підкреслюється лінія талії та стегон, тим самим досягається акцент на плавності ліній. У разі пишної 
фігури така модель допомагає «намітити» талію і підтягнути ділянку сідниць, зробивши її помітнішою, за 
потреби утягнувши живіт. Також такі конструкції моделей трусів є основою для деяких конструкцій білизни 
медичного призначення. На підставі проведеного аналізу пропонуємо використати модель трусів виду 
«Ретро», що забезпечить достатній ступінь прилягання аплікатора до тіла жінки, а також його чітке 
розташування в області крижового відділу (рис. 8, 9).  

 

 
Рис. 8. Форма  аплікатора у зоні ромба Міхаеліса 

 

                        
           а                   б 

Рис. 9. Зовнішній вигляд виробу: а – вид ззаду (виворітна сторона), б – вид ззаду (лицьова сторона) 
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Усі матеріали, що використовуються для виробництва білизни, мають бути безпечними для шкіри. 
Текстильні матеріали для виготовлення будь-якої білизни, у першу чергу, мають містити у своєму складі не 
менше 50 % натуральної сировини. Це одна з найважливіших вимог для будь-якого виробництва натільної 
білизни. Виходячи з цієї вимоги, для виготовлення трикотажу білизняного призначення запропоновано 
використати два види сировини: бавовняну пряжу та текстуровану поліамідну нитку з еластиновим 
сердечником. Для створення достатнього ступеня облягання та формостійкості полотна обрано комбіноване 
переплетення, у якому чергуються ряди переплетення інтерлок з рядами переплетення трубчаста гладь. Для 
виготовлення жіночих трикотажних трусів запропоновано круглов’язальне обладнання малого діаметра, що 
дозволяє уникнути бокових швів при пошитті виробу. Така особливість виготовлення забезпечує значний 
комфорт і високий ступінь облягання, що у свою чергу, збільшує максимальну дію аплікатора (рис. 9). 

Висновки 
У ході роботи проаналізовано сучасні підходи до створення багатофункціональної білизни 

лікувально-профілактичного призначення. Застосування виробів з масажним ефектом визнано одним з 
ефективних способів зняття болю, втоми й отримання заряду енергії. Так, проектування і виробництво 
лікувально-профілактичних трикотажних виробів, лікувальний ефект від яких досягається шляхом 
механічного впливу кулястих виступів на виробі у вигляді півкуль малого діаметра, що діють на окремі 
ділянки тіла в області попереку, сприяє вирішенню проблеми зниження періодичного больового синдрому у 
жінок. 

За результатами проведеного дослідження результативність, зручність у користуванні 
спроектованого виробу лікувально-профілактичного призначення обумовлена вдалим вибором матеріалів 
для виготовлення білизни, розробкою форми та конструкції виробу, науково обґрунтованим за своїми 
властивостями, місцем розташування та розмірами елемента масажної дії, що створює позитивний вплив на 
стан здоров’я та емоційний фон жінки.  
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