
Maseczka została zaprojektowana, by 
zapewniać komfort podczas 
długotrwałego noszenia (do 8 godzin).
Oto niektóre z miejsc i branż, w których VS2 będzie 
odpowiednia::

• Użytek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Dojazdy środkami komunikacji publicznej
• Sprzedawcy detaliczni i pracownicy ich punktów
• Pracownicy centrów wystawienniczych i obiektów

sportowych
• i wiele więcej

Odniesienia

5. P. De Kort, ‘Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks’, Private Communication, June, 2020.

Zwrócić lub wymienić: 
Ze względu na przepisy zdrowotne maseczki są uważane za przedmioty osobiste i nie podlegają wymianie ani zwrotowi w celu ponownej sprzedaży. Maseczka na 
twarz zostanie wymieniona jedynie w przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady w materiale lub projekcie.

Maseczka na twarz 
Vita Shield
VS2VS2

VS2 oferuje komfort podczas długotrwałego noszenia (do 8 godzin). 
Wyrafinowany design obejmujący lekkie materiały, dzięki którym maseczka na twarz jest tak komfortowa, że można 
ją nosić przez długi czas, nawet do 8 godzin. Materiał został zatwierdzony do długotrwałego[5] oddychania przez 
produkt, w szczególności w przypadku zastosowań związanych z ochroną twarzy. Delikatny w dotyku materiał 
znajdujący się blisko skóry oraz kształt obejmujący kontury twarzy w połączeniu z dostępnymi rozmiarami produktu 
(S, M i L) zapewniają idealne dopasowanie. Maseczka odzyskuje swój kształt po praniu w pralce, w związku z czym 
stanowi idealny produkt wielokrotnego użytku, który utrzymuje stały komfort noszenia przez okres do 8 godzin.   

Użytkownik może czuć się spokojny – firma Vita ma doświadczenie w zakresie pracy nad elastycznymi piankami 
poliuretanowymi przeznaczonymi do bliskiego kontaktu ze skórą. Jako wiodący dostawca materacy do łóżeczek 
niemowlęcych i dla dorosłych, poduszek, pokrowców na materac oraz licznych produktów do użytku osobistego,w 
tym produktów medycznych i higienicznych, rozumiemy, jak istotny jest komfort i niezawodność.

Nasze maseczki na twarz VS2 zapewnią komfort i poprawią wrażenia z użytkowania. Starannie opracowana 
maseczka na twarz zapewnia wentylację powietrza, a także chroni noszące ją osoby przed cząsteczkami 
unoszącymi się w powietrzu, jak również ludzi wokół nich przed jakimikolwiek kropelkami wydzielanymi przez osoby 
noszące maseczkę. 

Podczas testów przeprowadzonych zgodnie z normą EN14683 (Medyczne maseczki na twarz – wymagania i metody 
badań) maseczki VS2 wykazały skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie 90%. Wynik ten przewyższa 
specyfikacje ujęte w standardach w Belgii i Francji obowiązujące dla maseczek ochronnych, które wynoszą >70% 
BFE.



• OEKO-TEX – standard 100, klasa 1 w
odniesieniu do kontaktu ze skórą

• Najwyższy poziom czystości chemicznej
(minimalne ilości LZO)

Sposób użycia:
• W celu wybrania prawidłowego rozmiaru należy

zmierzyć odległość od nasady nosa do miejsca
pod brodą (patrz pomiar od punktu A do punktu
B), a następnie sprawdzić tabelę rozmiarów, aby
znaleźć odpowiedni rozmiar.

• Przed dotknięciem produktu umyć ręce.
• Podnosić za zauszniki (płaską krawędzią

skierowaną do dołu).
• Wsunąć zauszniki za uszy w celu

zagwarantowania maksymalnej osłony ust i nosa
z minimalnymi szczelinami.

• Podczas noszenia unikać dotykania maseczki.
• Przed ściągnięciem produktu umyć ręce.
• Należy postępować zgodnie z zaleceniami

rządowymi w zakresie stosowanie osłony twarzy.

Tabela rozmiarów:

• Uniseks
• S - pomiar twarzy 100 - 130mm
• M - pomiar twarzy 120 - 150mm
• L - pomiar twarzy 140 - 170mm
Rozmiary nakładają się, aby uwzględnić preferencje co
do dopasowania (luźne lub dobrze dopasowane).

Uniwersalny rozmiar dla dorosłych Produkt nie jest pakowany w sterylnym otoczeniu.

A

B

Kontakt: Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem 
vitashield@thevitagroup.com lub odwiedzając stronę www.thevitagroup.com/vita-
shield-face-covering/
Minimalne zamówienie: 1,000

Ograniczenie odpowiedzialności: Maseczka na twarz jest dostarczana bez żadnych gwarancji. Firma Vita (Holdings) Limited nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej czy 
dorozumianej, w tym m.in. warunków lub gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu czy nienaruszania praw podmiotów trzecich. Użytkownik korzysta 
z produktu na własne ryzyko.
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Maseczka na twarz 
Vita Shield
Certyfikat:
Firma Vita troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie osób używających jej produktów. Istotne jest to, że 
wykorzystujemy pianki, które są precyzyjnie dopasowane do potrzeb osób noszących nasze maseczki na twarz, 
dlatego też pianki zostały poddane niezależnym testom i otrzymały certyfikat OEKO-TEX. Do naszych maseczek na 
twarz mogą być używane wyłącznie pianki, które spełniają standard 100, klasa 1 w odniesieniu do kontaktu ze skórą. 
Zaprojektowane zgodnie ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi stosowania masek przeciwko 
COVID-19.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Możliwość ponownego użycie do 
maksymalnie 10 prań.

Należy wyprać produkt ręcznie w zimnej wodzie przed użyciem i wysuszyć na powietrzu, a następnie prać po 
każdym użyciu. Należy umieścić produkt w woreczku do prania (lub poszewce na poduszkę) i prać w pralce w temp. 
60°C – nie suszyć w suszarce anie nie prasować. Produkt można prać maksymalnie do 10 razy. Gdy okres 
przydatności do użytku minie, należy zutylizować produkt w odpowiedzialny sposób.

Niezależne testy:




