
ІНСТРУКЦІЯ 

із застосування медичного виробу 

 

Засіб абсорбуючий кровоспинний стерильний 

REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 

 

Опис 

REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 – високоефективний кровоспиний засіб на основі 

високомолекулярного полімеру природнього походження. Являє собою слабо 

гігроскопічний,  мілкий порошок жовтого або жовто-білого кольору, без запаху. REVUL® 

(РЕВУЛ®) виконання №14 – стерильний гемостатичний порошок для зовнішнього 

застосування.  

 

Вміст пакування 

Порошок у пакетах по 20 g (г), 30 g (г), 40 g (г), 50 g (г), 60 g (г).  

 

Склад REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14: 

Порошок 10 g (г) містить:  

Камедь рожкового дерева  9,6 g (г); 

Кальцію глюконат 0,4 g (г). 

 

Показання до застосування 

REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 призначено для  зупинки зовнішньої кровотечі різної 

інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних і артеріальних судин, 

переважно на догоспітальному етапі. REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 може бути 

використаний в клінічних, польових умовах і в побуті. 

 

Механізм дії 

При взаємодії порошку з кров’ю, REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14, за рахунок великої 

молекулярної маси молекул, які насичені гідроксильними групами, утворює водневі зв’язки 

з водою (складає 90‒95 % крові), що призводить до агрегації формених елементів крові та 

факторів згортання в місці контакту з наступним утворення кров’яного згустку.  

 

Протипоказання 

Підвищена чутливість до компонентів виробу. 

 

Спосіб застосування та дози 

Перед застосуванням REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 очистити рану від сторонніх тіл, 

кров’яних згустків для забезпечення максимального контакту порошку з пошкодженою 

судиною. REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 застосовується шляхом засипання порошку 

безпосередньо до джерела кровотечі. 

Промокніть  поранення бинтом або будь-яким іншим доступним матеріалом. 

Заповніть рану вмістом пакета. НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ! 

Щільно притисніть до рани бинт або марлевий тампон протягом 5 хвилин. Якщо кровотеча 

не спиняється, утримуйте ще 5 хвилин.  



Примітка: При сильних кровотечах утрамбувати порошок в рану будь-яким 

доступним способом, щоб уникнути вимивання порошку потоком крові.  

Якщо поранення велике, і для його заповнення одного пакету недостатньо, візьміть ще 

один пакет.  

Накладіть на рану тиснучу пов’язку. 

Якомога швидше доставте потерпілого до найближчого пункту першої медичної допомоги. 

Передайте порожній пакет медичним працівникам. 

Не використовуйте залишки порошку. 

 

Інформація для медичного персоналу 

1. Ретельно очистити рану  

2. Залишки виробу видалити з рани шляхом  ретельного промивання рани теплим 0,9 

% розчином натрію хлориду до повного видалення кров’яних згустків, залишків 

виробу та інших сторонніх тіл.  

3. Провести обробку рани згідно стандартним затвердженим  клінічними протоколами. 

Побічні реакції 

Алергічні реакції. 

 

Належні заходи безпеки при застосуванні 

Упаковку REVUL® (РЕВУЛ®) виконання №14 розкрити безпосередньо перед 

застосуванням, засіб повторному використанню не підлягає.  

Перевіряйте термін придатності та цілісність упаковки перед використанням. При 

пошкодженні первинної упаковки виріб не використовувати!  

Виріб лише для зовнішнього застосування. Уникайте потрапляння у дихальні шляхи та в 

очі. При потраплянні в очі негайно змийте великою кількістю води. Зберігайте в 

недоступному для дітей місці. 

 

Термін придатності: 3 роки. 

 

Умови зберігання  

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +5 °С до +30 °С. 

 

Назва та адреса виробника 

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10  

Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08  

 

Адреса виробництва  

Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 

www.uf.ua   www.revul.com.ua 

 

 

http://www.uf.ua/
http://www.revul.com.ua/
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Графічні символи та їх роз’яснення 

 

ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОМУ ТЕГЛАМЕНТУ ЩОДО 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ТА КОД ОРГАНУ З ОЦІНКИ 

ВІДПОВІДНОСТІ 

 

THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING WHICH 

STEAM IS USED/МЕТОД СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ПІД ЧАС ЯКОГО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ  

 

DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 

ЗАБОРОНЕНО 

 
MANUFACTURE/ВИРОБНИК 

 

DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED/НЕ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ УПАКОВКИ  

 
TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ 

 

CAUTION, CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS/ 

ЗАСТОРОГА! ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СУПРОВІДНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

            
CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 

ІНСТРУКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
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