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Zestawy linii vitahealth zostały zaprojektowane z myślą o Tobie i Twoich bliskich, aby zapewnić 
optymalną ochronę w każdej sytuacji. Stanowią niezbędny element w codziennym życiu, wspomaga-
ją kompleksową ochronę  zapewniając przy tym poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Sprawdzą się 
podczas podróży, prac w domu, ogrodzie, w trakcie wycieczek, ze względu na różnorodność kształtów 
oraz wielofunkcyjność, chronią przed zanieczyszczeniami oraz kontaktem z wodą. 

Nie ryzykuj, bądź gotów na każde niebezpieczeństwo.   

zestawy  plastrów opatrunkowych



zestaw plastrów dla aktywnych

zestaw plastrów wodoodpornych

zestaw plastrów uniwersalnych

zestaw plastrów transparentnych

zestaw plastrów do dłoni

zestaw plastrów rodzinnych

ACTIVEpro

AQUApro

zestaw plastrów dla dzieci

zestaw plastrów dla dzieci

TRANSPARENT

UNIVERSAL

HANDSpro

FAMILYpro

KIDSpro

KIDSpro
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ACTIVEpro
Zestaw plastrów dla osób aktywnych został opracowany tak, aby 
w pełni odpowiadał na ryzyko pojawienia się powierzchownych 
uszkodzeń naskórka, otarć i skaleczeń podczas aktywnego wypo-
czynku. Dzięki odpowiedniej elastyczności i wysokiej wytrzymałości 
nadaje się do stosowania na rany powstałe na łokciach i kolanach.

ACTIVEpro

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

AQUApro
Zestaw plastrów wodoodpornych zapewnia optymalną ochronę 
przed dostępem wody i zabrudzeń w miejscu powierzchownych 
uszkodzeń naskórka, otarć i skaleczeń. Dostępność w zestawie 
plastrów o prostokątnym kształcie umożliwia pełną izolację rany 
od wody, dobrze sprawdza się podczas podróży, wycieczek i kąpieli. 

zestaw plastrów wodoodpornych

AQUApro

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

7,2 cm x 1,9 cm x8 7,2 cm x 3 cm x4

7,6 cm x 5 cm x23,8 cm x 3,8 cm x4

Oddychające
Breathable

cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia 
właściwe warunki sprzyjające procesom gojenia ran 

miękka i elastyczna struktura plastrów zapewnia 
pełną swobodę ruchów oraz właściwą aplikację

Swoboda ruchu
Easy Movement

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

Oddychające
Breathable

cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia 
właściwe warunki sprzyjające procesom gojenia ran  

wodoodporne podłoże plastrów eliminuje ryzyko 
odklejenia się podczas kontaktu z wodą

Wodoodporne
Waterproof

zestaw plastrów dla aktywnych

3,8 cm x 3,8 cm x4 7,6 cm x 5 cm x4

7,6 cm x 5 cm x23,8 cm x 3,8 cm x2

12szt.

18szt.
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nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

UNIVERSAL
Zestaw plastrów uniwersalnych zapewnia kompleksową ochronę 
podczas powierzchownych skaleczeń, otarć i przecięć na skórze. 
Różnorodność kształtów i cienka, mikroporowata struktura plastra 
pozwala na prawidłowe zabezpieczenie miejsca zranienia i wspoma-
ga proces gojenia się ran w miejscu aplikacji.

UNIVERSAL
zestaw plastrów uniwersalnych

TRANSPARENT

TRANSPARENT
Zestaw plastrów transparentnych zapewnia kompleksowe opatry-
wanie powierzchownych skaleczeń i przecięć na skórze, zwłaszcza 
na dłoniach lub twarzy (np. po goleniu). Mikroporowata struktura 
plastra pozwala na zabezpieczenie zranienia, a odpowiednia ela-
styczność umożliwia prawidłowe zabezpieczenie miejsca aplikacji. 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

5,5 cm x 1,8 cm x6

ø 2,2 cm x2 4 cm x 1 cm x4

7,2 cm x 2,5 cm x4

7,2 cm x 1,9 cm x8

zestaw plastrów transparentnych

Elastyczne
Flexible

elastyczny materiał umożliwia dopasowanie do
kształtów ciała oraz prawidłową aplikację

przyjazne dla osób podatnych na uczulenia, delikatne 
dla skór wrażliwych narażonych na podrażnienia 

wodoodporne podłoże plastrów eliminuje 
ryzyko odklejenia się podczas kontaktu z wodą

transparentna struktura umożliwia obserwację powierz-
chownych skaleczeń i przecięć na skórze 

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

Dyskretne
Discreet

Wodoodporne
Waterproof

4 cm x 1 cm x4 5,5 cm x 1,8 cm x6

7,2 cm x 2,5 cm x47,2 cm x 1,9 cm x8

10 cm x 6 cm x110 cm x 6 cm x1

24szt.

24szt.
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HANDSpro
Zestaw plastrów do dłoni ułatwia udzielenie pierwszej pomocy w przypad-
ku powierzchownych skaleczeń, ran ciętych na dłoniach np. kuchennym 
nożem. Cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia prawidłowe 
warunki sprzyjające procesom gojenia ran. Dzięki ergonomicznym kształtom 
i elastycznej strukturze idealnie dopasowuje się do ciała, nie ograniczając 
ruchów i chroniąc przed samoistnym odklejeniem. 

HANDSpro

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

7,2 cm x 2,5 cm x4

7,6 cm x 3,8 cm x4

7,6 cm x 4,5 cm x4

wodoodporne podłoże plastrów eliminuje ryzyko 
odklejenia się podczas kontaktu z wodą

Bezpieczny
Safe

Wodoodporne
Waterproof

Profilowane kształty
Profiled shapes

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

profilowane kształty plastrów zapewniają idealne
dopasowanie do palców i ochronę miejsca zranienia

zestaw plastrów do dłoni

1 2 3 4

1. Przyłóż plaster z wkładem chłonnym do miejsca skaleczenia.
2. Zegnij oraz przyklej boczne brzegi plastra opatrunkowego.
3. Zegnij pozostałą część plastra tak, aby zabezpieczyć w całości miejsce skaleczenia.
4. Przyklej zgiętą część plastra i upewnij się, że plaster prawidłowo przylega do miejsca skaleczenia.

instrukcja

12szt.
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FAMILYpro
Zestaw praktycznych plastrów rodzinnych ułatwia kompleksowe 
opatrywanie powierzchownych skaleczeń, otarć oraz przecięć na skórze. 
Oddychająca struktura plastrów zapewnia prawidłowe warunki sprzyjające 
procesom gojenia ran. Dostępne w zestawie plastry z kolorową grafiką 
odwrócą uwagę od nieprzyjemnego zdarzenia i złagodzą ból najmłodszym.

FAMILYpro

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

dla 
najmłodszych

różnorodność kształtów na każdy typ otarcia zapewnia 
zachowanie kompleksowej ochrony w każdej sytuacji

przyjazne dla osób podatnych na uczulenia, delikatne 
dla skór wrażliwych narażonych na podrażnienia

Bezpieczny
Safe

Idealny do 
domowej apteczki

Perfect for First Aid Kit

Hipoalergiczne
Hypoallergenic

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

7,2 cm x 2,5 cm x4

7,2 cm x 1,9 cm x2

3,8 cm x 3,8 cm x4 7,6 cm x 5 cm x2

5,5 cm x 1,8 cm x4

4 cm x 1 cm x4

7,6 cm x 2,5 cm x2

ø 2,2 cm x4

zestaw plastrów rodzinnych

28szt.
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KIDSpro
Zestaw plastrów przeznaczony dla dzieci zadba o zapewnienie odpowiedniej ochrony podczas spędzania 
wolnego czasu na zabawie. Dzięki miękkiemu i elastycznemu podłożu, plastry dopasowują się do kształtów 
ciała zapewniając swobodę ruchów oraz prawidłowo zabezpieczają miejsce aplikacji, a mikroporowata 
struktura nie prowadzi do powstawania podrażnień naskórka. Wykorzystanie kolorowych grafik pozwala 
„uśmierzyć” ból podczas zranienia oraz wywołać uśmiech na twarzy każdego dziecka. 

KIDSpro

przyjazne dla osób podatnych na uczulenia, delikatne 
dla skór wrażliwych narażonych na podrażnienia

zestawy różnych grafik, które wspomogą najmłodszych 
w walce z bólem podczas zranienia

odpowiednio zaokrąglone oraz cienkie brzegi plastrów
zmniejszają ryzyko odklejenia się opatrunku z miejsca aplikacji  

Hipoalergiczne 
Hypoallergenic

Oddychające
Breathable

Kolorowe grafiki 
Colorful graphics

Bezpieczny
Safe

brzegi
Rounded edges

Zaokrąglone 

cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia 
właściwe warunki sprzyjające procesom gojenia ran 

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

zestaw plastrów dziecięcych
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dla 
dziewczyn

dla 
chłopców

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ: W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

7,2 cm x 2,5 cm x8

7,2 cm x 1,9 cm x8

7,2 cm x 2,5 cm x8

7,2 cm x 1,9 cm x8

16szt. 16szt.



Zestawy plastrów Premium zostały zaprojektowane z myślą o szczególnych sytuacjach w życiu 
codziennym. SENSITIVE dedykowany jest najbardziej wymagającej i szczególnie wrażliwej skórze.
Zastosowano w nim nową, pionierską, silikonową formułę kleju. Specjalnie zaprojektowane wąskie 
opakowanie zestawu S.O.S bez problemu zmieści się w każdej, nawet najmniejszej torebce, 
a praktyczne plastry do cięcia FABRIplast / NONVIplast z materiałem chłonnym, jako jedyne na rynku 
posiadają w zestawie nożyczki.

Obecne w każdej sytuacji, zawsze przy Tobie i Twoich bliskich.

zestawy  plastrów premium



zestaw plastrów dla wrażliwej skóry

zestaw plastrów podręcznych

plaster tkaninowy do cięcia

plaster włókninowy do cięcia

SENSITIVE

S.O.S

NONVIplast

FABRIplast
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SENSITIVE
zestaw plastrów dla wrażliwej skóry

wysoka spoistość kleju silikonowego umożliwia bezbolesne 
odklejenie plastra nie uszkadzając powierzchni naskórka 

jednorodna, spójna struktura kleju silikonowego nie powoduje pociągania 
skóry oraz włosów podczas odklejania opatrunku, a także umożliwia reapli-
kację bez zmniejszenia siły mocowania

nowość
klej 
silikonowy

NOWA FORMUŁA - KLEJ SILIKONOWY
Aby sprostać najbardziej wymagającej, narażonej na otarcia i podrażnienia delikatnej 
skórze opracowano zestaw plastrów SENSITIVE o nowej silikonowej formule. 
Klej jest dostosowany do cech wrażliwej skóry, nie wywołuje reakcji alergicznych. 
Sprawia, że nigdy nie poczujesz bólu podczas zdejmowania opatrunku.

mniejsze napięcie powierzchniowe zastosowanego kleju w porównaniu do innych 
dostępnych na rynku zapewnia natychmiastowe przyleganie do nierównej powierzchni 
skóry umożliwiając zachowanie przylepności przez cały okres stosowania

www.vitahealth.pl14 zestawy plastrów premium

NATYCHMIASTOWA PRZYLEPNOŚĆ DO SKÓRY  
W MIEJSCU APLIKACJI

ODPOWIEDNI DLA SKÓR DELIKATNYCH, PODATNYCH  
NA USZKODZENIA I PODRAŻNIENIA

100% KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKA – 
REDUKCJA BÓLU PODCZAS ZMIANY OPATRUNKU

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

zestaw plastrów dla wrażliwej skóry
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W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

przyjazne dla osób podatnych na uczulenia, delikatne 
dla skór wrażliwych narażonych na podrażnienia

Hipoalergiczne
Hypoallergenic

Korekcja aplikacji
Correction of an application

możliwość korekcji aplikacji plastra bez ryzyka 
pojawienia się uszkodzeń, podrażnień naskórka i bólu

Bezpieczny
Safe

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

7,6 cm x 1,9 cm x8

4,1 cm x 10,2 cm x4

12szt.

SENSITIVE
Zestaw plastrów SENSITIVE przeznaczony jest dla wrażliwej skóry, 
podatnej na podrażnienia. Zastosowanie jednego z najdelikatniejszych 
klejów na rynku doskonale sprawdza się do bezbolesnego opatrywania 
skaleczeń na skórze  owłosionej, zwłaszcza u osób starszych oraz dzieci.  
Cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia właściwe warunki 
sprzyjające procesom gojenia ran.
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S.O.S

poręczne opakowanie zestawu zajmuje mało miejsca,
zapewnia możliwość udzielenia pierwszej pomocy przy
drobnych skaleczeniach lub otarciach w każdej sytuacji 

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

poręczny i praktyczny zestaw plastrów na każdą sytuację, 
aby zabezpieczyć nawet najmniejsze skaleczenie bądź otarcie

Must have
każdej torebki

Equipment for each bag

Opakowanie Slim
Narrow package

brzegi
Rounded edges

Zaokrąglone 

zestaw plastrów podręcznych

odpowiednio zaokrąglone oraz cienkie brzegi plastrów
zmniejszają ryzyko odklejenia się opatrunku z miejsca aplikacji  Bezpieczny

Safe

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

7,2 cm x 1,9 cm x8

8szt.

S.O.S
Specjalnie zaprojektowany zestaw plastrów w wąskim opakowaniu bez problemu zmieści  
się w każdej nawet najmniejszej torebce czy plecaku. Uniwersalny rozmiar i kształt plastrów  
pozwala na zabezpieczenie najczęściej występujących powierzchownych skaleczeń, 
a zastosowany elastyczny materiał zapewnia odpowiednie dopasowanie do kształtów  
ciała nieograniczając ruchów.
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opakowanie 
SLIM

Podczas planowania podróży, często zapominałam 
o drobnych opatrunkach, które zawsze warto mieć 
przy sobie - gotowe do użycia.

Plaster nie powinien się samoistnie odklejać. 
Zaokrąglone brzegi opatrunku to dobry pomysł, 
lepsza przyczepność i komfort użytkowania.

ZAOKRĄGLONE BRZEGI

MUST HAVE KAŻDEJ TOREBKI

Poręczne, małe opakowanie świetnie sprawdza 
się podczas przyjęć, spotkań. Warto je mieć 
w torebce, w razie potrzeby.

OPAKOWANIE SLIM
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To zdecydowanie najczęściej wybierana forma plastrów. 
Dzięki możliwości indywidualnego dostosowania 
rozmiaru plastra do wielkości skaleczenia.  

Praktyczny plaster do cięcia z materiałem chłonnym, jako jedyny na rynku posiada w zestawie 
nożyczki pozwalające w dowolnej chwili i w każdej sytuacji dopasować rozmiar opatrunku do 
powstałego zranienia czy otarcia. Elastyczny materiał zapewnia prawidłowe dopasowanie do 
kształtów ciała, a nieprzywierający wkład chłonny eliminuje ból podczas zmiany opatrunku.

Jedyny 
na rynku!

www.vitahealth.pl18 zestawy plastrów premium

+

zestaw plastrów do cięcia

ZESTAW:   PLASTER + NOŻYCZKI

NONVIplast FABRIplast
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NONVIplast

FABRIplast

1 m x 6 cm x1

x1

1 m x 6 cm x1

x1

NONVIplast
NONVIplast o delikatnym włókninowym podłożu pozwala skórze 
swobodnie oddychać oraz chronić przed zanieczyszczeniami i brudem. 
Polecane są szczególnie w przypadku ran umiejscowionych we wrażli-
wych miejscach (np. na szyi, twarzy). 

plaster włókninowy do cięcia

FABRIplast
FABRIplast o wytrzymałym na uszkodzenia zewnętrzne paroprzepusz-
czalnym tkaninowym podłożu świetnie sprawdzi się do opatrywania 
skaleczeń i otarć na łokciach, kolanach oraz innych miejsc podatnych 
na zranienia. 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

plaster tkaninowy do cięcia

miękkie, włókninowe podłoże, zapewnia paro-
przepuszczalność, pozwalając skórze oddychać

Praktyczny
Practical

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru 
plastra do wielkości skaleczenia, zranienia

Delikatny
Gentle

mocne, bawełniane podłoże, zapewnia wysoką 
przylepność i ścisłe przyleganie do skóry

Praktyczny
Practical

możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru 
plastra do wielkości skaleczenia, zranienia 

Wytrzymały
Durable

nieprzywierający wkład chłonny zapewnia bezbolesną 
zmianę opatrunku, stanowi barierę dla zanieczyszczeń

1szt.

1szt.



Klasyczne przylepce na szpulce przeznaczone są do mocowania opatrunków i bandaży, aby zapobie-
gać ich przemieszczaniu. Hipoalergiczny klej naniesiony na podłoże włókninowe lub tkaninowe 
niweluje ryzyko pojawienia się reakcji alergicznych oraz podrażnień zwłaszcza na wrażliwej i podatnej 
na uszkodzenia skórze. Nakładka na szpulce chroni przylepiec przed uszkodzeniami zewnętrznymi, 
zabrudzeniami i kontaktem z wodą. 

Niezbędne w każdej sytuacji.

zestaw  przylepców



przylepiec tkaninowy

przylepiec włókninowy 

SOFTplast

SENSIplast
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SENSIplast

SOFTplast

Zastosowanie ząbkowanych brzegów umożliwia 
przerwanie przylepca w ręku bez użycia nożyczek. 
Gwarancja bezpiecznego mocowania na skórze.

Zastosowany materiał umożliwia przerwanie 
przylepca bez konieczności stosowania nożyczek. 
Możliwość pisania na powierzchni przylepca.  

Wytrzymały
Durable

Oddychające
Breathable

Delikatny
Gentle

Hipoalergiczne 
Hypoallergenic

miękkie, włókninowe podłoże, zapewnia prawidłową 
paroprzepuszczalność powietrza pozwalając skórze 
swobodnie oddychać 

mocne, tkaninowe podłoże, zapewnia wysoką przy-
lepność i ścisłe przyleganie do skóry zapewniając 
pełny komfort noszenia 

cienka, oddychająca struktura plastrów zapewnia 
właściwe warunki sprzyjające procesom gojenia ran 

przyjazne dla osób podatnych na uczulenia, delikatne 
dla skór wrażliwych narażonych na podrażnienia 

przylepiec tkaninowy

przylepiec włókninowy

SOFTplast
Miękki przylepiec na podłożu włókninowym o wyjątkowej delikat-
ności dla skóry. Dopasowuje się do kształtu ciała i zapewnia pełny 
komfort noszenia. Mikroporowata struktura włókniny umożliwia od-
powiednią przepuszczalność powietrza i nie prowadzi do maceracji 
naskórka w miejscu aplikacji.

SENSIplast
Wytrzymały i mocny przylepiec na podłożu tkaninowym o wysokiej 
przylepności. Dopasowuje się do kształtu ciała i zapewnia wysoki 
komfort noszenia. Struktura tkaniny umożliwia odpowiednią prze-
puszczalność powietrza i nie prowadzi do maceracji naskórka 
w miejscu aplikacji. 
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plaster włókninowy do cięcia

S.O.S

NONVIplast

FABRIplast

AQUApro

HANDSpro

FAMILYpro

ACTIVEpro

KIDSproB

KIDSproG

UNIVERSAL

TRANSPARENT

zestaw plastrów dla aktywnych 
VH-ZAC 200

zestaw plastrów wodoodpornych

VH-ZAQ 18 1 200

12 1

zestaw plastrów universalnych 
VH-ZUN 24 1 200

zestaw plastrów transparentnych
VH-ZTR 24 1 200

zestaw plastrów do dłoni
VH-ZHA 12 1 200

zestaw plastrów rodzinnych
VH-ZFA 28 1 200

zestaw plastrów dziecięcych girl

VH-ZKG 16 1 200

zestaw plastrów dziecięcych boy
VH-ZKB 16 1 200

zestaw plastrów dla wrażliwej skóry
VH-ZSE 12 1 100

zestaw plastrów podręcznych
VH-ZSO 8 1 1000

VH-NOP 1 + nożyczki 120

plaster tkaninowy do cięcia
VH-FAP 1+ nożyczki 120

1

1

przylepiec tkaninowy do cięcia 
SENSIplast

SOFTplast

VH-SEP 1 12x1 (box) 30x12 (karton)

przylepiec włókninowy do cięcia 
VH-SOP 1 12x1 (box) 30x12 (karton)

1

1
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