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Jako wiodący dostawca produktów mających 
kontakt ze skórą rozumiemy, jak ważny jest 
komfort, niezawodność i bezpieczeństwo produktu. 
Firma Vita przez wiele lat z powodzeniem 
dostarczała piankę do ochronnych maseczek na 
twarz i wykorzystała swoje doświadczenie oraz 
wiedzę na temat materiałów do stworzenia nowych 
produktów.

Nosiciel Covid-19
(bez maseczki)

Zdrowa osoba 
mająca kontakt 

(z maseczką)

(bez maseczki)
Nosiciel Covid-19

(z maseczką)

Nosiciel Covid-19
(z maseczką) (z maseczką)

Prawdopodobieństwo 
przeniesienia choroby 

jest umiarkowanie 
wysokie

Prawdopodobieństwo 
przeniesienia choroby 

jest bardzo niskie

Prawdopodobieństwo 
przeniesienia choroby 

jest niskie

source: https://www.bryanhealth.com/coronavirus-clp/wearing-a-mask-is-not-only-important-its-life-saving/

Dlaczego noszenie maseczki na 
twarz jest ważne

Dystans społeczny i właściwa higiena rąk to nadal 
najlepsze sposoby na chronienie siebie i innych osób 
przed koronawirusem. Jednak rządy w wielu krajach 
na całym świecie nakazują obecnie noszenie osłony 
na twarzy w sytuacjach, gdy stosowanie dystansu 
społecznego jest utrudnione.

Zgodnie z opinią naukową[1,2,3] dobrze dopasowana 
osłona twarzy może zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wydychanych większych kropelek i mniejszych 
rozpylonych cząsteczek dzięki wyłapywaniu ich 
podczas kaszlu, kichania czy rozmowy. Dowód[4] 
pokazuje, że cząsteczki te mogą przenosić znaczne 
ilości wirusa mogące przetrwać godziny lub nawet 
dni. W celu zapewnienia skuteczności osłona na 
twarz nie musi mieć postaci maseczki chirurgicznej 
czy sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu firma Vita 
jest światowym liderem w dziedzinie 
zaawansowanych materiałów i wykorzystuje polimery 
do tworzenia rozwiązań dla wielu sektorów 
rynkowych: od przemysłu lotniczego i 
kosmonautycznego, przez branżę medyczną i 
higieniczną, aż po zastosowania związane z 
komfortem. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy w 
zakresie produktów higienicznych uświadamiamy 
klientom, że nasze materiały są przebadane w 
szczególności pod kątem bliskiego kontaktu ze skórą.

Odniesienia
1.  T.Lewis, ‘How Coronavirus Spreads through the Air: What We Know So Far’; American Scientific, 12.05.20

2. Yuan Liu, et.al. ‘Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals’, Nature; 2020

3.  van Doremalen, et. al.,’ Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1’; N Engl J Med 2020; 
382:1564-1567

4. A Star Agency for Science, Technology and Research; ‘Why is it important to wear a mask to prevent the spread of covid-19?’, April, 2020
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Maseczka na twarz 
Vita Shield
Doświadczenie i innowacje

Nie jest to wyrób medyczny ani sprzęt ochrony osobistej. Produkt nie 
jest pakowany w sterylnym otoczeniu.

Vita Shield Korzyści

Grupa Vita ma ponad 25 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań opartych na materiałach dla podmiotów z 
branży medycznej i służby zdrowia. Jako dotychczasowy dostawca ochronnych maseczek na twarz firma Vita może 
wykorzystać swoją technologię do zapewniania rozwiązań w zakresie ochrony. Opracowaliśmy dwie wersje 
maseczek na twarz odpowiadające różnym wymaganiom. Obie wersje stworzono z pianki o tym samym poziomie 
czystości chemicznej (minimalne ilości lotnych związków organicznych – LZO), która przeszła niezależne testy i 
została nagrodzona najwyższym certyfikatem w zakresie bliskiego kontaktu ze skórą.

Czym jest certyfikacja OEKO-TEX Standard 100?
OEKO-TEX to jedno z najlepiej znanych na świecie niezależnych oznaczeń dla tekstyliów, które poddaje się testom 
na zawartość szkodliwych  substancji. Jest ona dla klientów symbolem pewności i wysokiego bezpieczeństwa 
produktu. Podczas testu pod uwagę brane są liczne regulowane i nieregulowane substancje, które mogą być 
szkodliwe dla ludzkiej skóry. W wielu przypadkach wartości graniczne dla STANDARD 100 przekraczają wymogi 
krajowe i międzynarodowe.

Piankę wybraną do stworzenia tych maseczek na twarz oznaczono jako klasę 1, czyli jest odpowiednia do kontaktu 
ze skórą oraz używania jej u niemowląt i małych dzieci. Jednak trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że maseczki na 
twarz są dostępne jedynie w rozmiarach dla dorosłych. Proszę sprawdzić zalecenia organu ds. zdrowia i rządu 
dotyczące stosowności używania osłony twarzy w przypadku dzieci i osób z grup podwyższonego ryzyka.

Ochrona – Maseczki na twarz firmy Vita zostały zaprojektowane, aby chronić noszące je osoby przed cząsteczkami 
unoszącymi się w powietrzu, jak również ludzi wokół nich przed jakimikolwiek kropelkami wydzielanymi przez osoby 
noszące maseczki.

Bezpieczne dopasowanie – Komfort ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do jakichkolwiek osłon na twarz, a 
firma Vita stworzyła swoje produkty z materiałów, które są w stanie okryć kontury twarzy i zostać bezpiecznie 
dopasowane w okolicy nosa i uszu bez żadnych punktów ucisku. Zakrojone na szeroką skalę testy i udoskonalenia 
produktu gwarantują bezpieczne i delikatne dopasowanie z minimalnymi szczelinami.

Oddychalność – Lekka pianka została wybrana ze względu na regulowaną porowatość oraz otwartą strukturę 
komórkową w celu zapewnienia dobrej oddychalności i funkcjonalności. Przepływ powietrza został poddany ocenie 
podczas niezależnych testów.

Możliwość prania – Należy wyprać produkt przed użyciem oraz po każdym użyciu. Umieścić produkt w woreczku 
do prania (lub poszewce na poduszkę) i prać w pralce w temp. 60°C – nie suszyć w suszarce ani nie prasować.

Czystość chemiczna – Pianka użyta w maseczce na twarz firmy Vita zawiera minimalną ilość lotnych związków 
organicznych (LZO). Po niezależnych testach otrzymała certyfikat OEKO-TEX Standard 100 klasa 1.

Produkt wielokrotnego użytku – W normalnych warunkach maseczki na twarz z tej kategorii produktów mogą być 
ponownie używane. Szczegóły znajdują się w informacjach o danym produkcie.



Maseczka na twarz 
Vita Shield
The VPorównanie korzyści produktu Vita Shield i zaleceń 
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VS2

Nie należy używać 

materiałów elastycznych, 

ponieważ ich 

skuteczność może się 

obniżać.

Projekt maseczki 

powinien 

obejmować 

minimum 

3 warstwy.

Środkowa warstwa maseczki – 

hydrofobowy syntetyczny 

materiał polimerowy (np. 

polipropylen)

Zewnętrzna warstwa 

maseczki – 

hydrofobowy materiał 

syntetyczny (np. 

poliester)

Kształt maseczki – 

„kaczy dziób” w celu 

dopasowania do nosa, 

policzków i brody 

Ułożenie maski – musi 

leżeć w komfortowy 

sposób z lekkim 

dopasowaniem.

VS1

VS2

Maseczka na twarz Vita Shield:

Światowa Organizacja Zdrowia – Wskazówki dotyczące stosowania 
masek przeciwko COVID-19  (05/06/20):

*

* VS1 ma pojedynczą warstwę hydrofobowego syntetycznego materiału polimerowego.

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.

Publikacja: lipiec 2020
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https://www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/


Maseczka na twarz 
Vita Shield
VS1VS1

Uniwersalna maseczka na twarz do 
noszenia przez krótki czas

Oto niektóre z miejsc i branż, w których VS1 będzie 
odpowiednia:

• Użytek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Sprzedawcy detaliczni i osoby odwiedzające ich punkty
• Osoby odwiedzające obiekty (hotele/festiwale/stadiony)
• Osoby odwiedzające centra wystawiennicze
• Osoby odwiedzające obiekty sportowe (kluby

piłkarskie / otwarte i zamknięte obiekty sportowe)
• Klienci salonu fryzjerskiego
• i wiele więcej

Odniesienia
5. P. De Kort, ‘Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks’, Personal 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.

VS1 oferuje komfort i wygodę

Nasza maseczka na twarz VS1 spełnia swój cel, jednocześnie zapewniając komfort. Starannie opracowana 
maseczka na twarz zapewnia wentylację i chroni noszące ją osoby przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, 
jak również ludzi wokół nich przed jakimikolwiek kropelkami wydzielanymi przez osoby noszące maseczkę. Zgodnie z 
koncepcją charakteryzuje się ona czystością chemiczną (minimalne ilości lotnych związków organicznych – LZO) i 
spełnia najsurowsze wymogi standardu OEKO-TEX Standard 100, klasa 1 w odniesieniu do kontaktu ze skórą. 
Materiał został poddany niezależnej ocenie i uznany za odpowiedni do długotrwałego[5] oddychania przez produkt, w 
szczególności w przypadku zastosowań związanych z ochroną twarzy. Maseczka na twarz została zaprojektowana, 
aby zapewniać bezpieczne dopasowanie, a jej uniwersalny kształt jest odpowiedni dla osób dorosłych.

Nosząc maseczkę na twarz, należy zawsze stosować się do dobrych praktyk w zakresie higieny i utrzymywać 
dystans społeczny. Produkt może redukować rozprzestrzenianie się infekcji, jednak nie zapewnia osobie go noszącej 
pełnej ochrony, dlatego poza użytkowaniem produktu konieczne jest także postępowanie zgodnie z zaleceniami 
organu ds. zdrowia.

Nasza maseczka na twarz VS1 jest wykonana z jednej warstwy miękkiej pianki, a jej ergonomiczny design ma na celu 
zapewnienie bezpiecznego przylegania do twarzy o różnych kształtach. Dostępna w jednym rozmiarze, który jest 
odpowiedni dla osób dorosłych, maseczka na twarz została zaprojektowana do noszenia przez krótki czas.



Kategoria:
• Uniseks
• Vita Shield nie jest wyrobem medycznym ani

sprzętem ochrony osobistej.

Nie jest to wyrób medyczny ani sprzęt ochrony osobistej. Produkt nie jest pakowany w sterylnym otoczeniu.

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 produkcji naszych 
maseczek na twarz wybraliśmy pianki, które spełniają standard 100, klasa 1 w odniesieniu do kontaktu ze skórą.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji: Możliwość ponownego użycie do 
maksymalnie 3 prań. 
Należy wyprać produkt ręcznie w zimnej wodzie przed użyciem i wysuszyć na powietrzu, a następnie prać po 
każdym użyciu. Umieścić produkt w woreczku do prania (lub poszewce na poduszkę) i prać w pralce w temp. 
60°C – nie suszyć w suszarce ani nie prasować. Produkt można prać maksymalnie do 3 razy. Gdy okres 
przydatności do użytku minie, należy zutylizować produkt w odpowiedzialny sposób.

Niezależne testy:
• OEKO-TEX – standard 100, klasa 1 w odniesieniu

do kontaktu ze skórą
• Najwyższy poziom czystości chemicznej

(minimalne ilości LZO)

Sposób użycia:
1. Przed dotknięciem produktu umyć ręce.
2. Podnosić za zauszniki (płaską krawędzią

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

zagwarantowania maksymalnej osłony ust i nosa z
minimalnymi szczelinami.

4. Podczas noszenia unikać dotykania maseczki.
5. Przed ściągnięciem produktu umyć ręce.

Maseczka na twarz Vita 
Shield
VS1

Certyfikat:

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.

Publikacja: lipiec 2020



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.

Publikacja: lipiec 2020

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:



 

 

PERFORMANCE 

CERTIFICATE 
 

CENTEXBEL TYPE TESTING | TEST REPORT N° 20.03842.01 
According to report N° 20.003842.01, dated on 22/07/2020, we confirm that the below mentioned 

item was tested at CENTEXBEL with reference to CWA 17553:2020 Community face coverings – 

Guide to minimum requirements, methods of testing and use. 

The item shows 

 

COVID_19 approved 

Provided that it is properly applied. 

The evaluation of the particle penetration and air permeability property is based on resp. 

EN16890-2:2016 & ISO9237:1995 and the CENTEXBEL’s evaluation scheme. 

 

SAMPLE Vita Shield VS2 

  

Company Vita Cellular Foams (UK) Ltd 

Oldham Road, Middleton 

 M24 2DB Manchester 

 United Kingdom 

  

  

Certificate No. 20.03842 is valid until 22/07/2021 
 

Centexbel | Technologiepark 70 | BE 9052 Gent | Belgium, 23/07/2020 

 

 

 

 

Stijn Devaere, PhD  

Director Services 






