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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  

РЕВУЛ® МАТЕРІАЛ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ГЕМОСТАТИЧНИЙ 

 

Опис. 

РЕВУЛ® матеріал перев’язувальний гемостатичний – високоефективний кровоспинний засіб, 

виготовлений з натуральної природної речовини – хітозан, який призначений для зупинки 

різних видів кровотечі. Проявляє гемостатичний ефект незалежно від процесів згортання 

крові в організмі. Гемостатичний ефект обумовлено зв’язуванням позитивно заряджених 

елементів матеріалу з негативно зарядженими еритроцитами. При контакті з кров’ю РЕВУЛ® 

матеріал перев’язувальний гемостатичний сприяє поглинанню рідкої фракції крові та 

утворює єдину гелево-желеподібну масу, що призводить до зменшення кровотечі.  

 

Склад. 

Хітозан (нетканний матеріал природного походження). 

 

Показання. 

Зупинка зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих 

венозних і артеріальних судин, переважно на догоспітальному етапі.  

 

Протипоказання.  

Підвищена чутливість до хітозану. 

 

Спосіб застосування. 

Візьміть пакет РЕВУЛ® матеріал перев’язувальний гемостатичний, перевірте цілісність 

упаковки, розкрийте пакет та вийміть матеріал з упаковки. 

1. Виконайте щільну тампонаду рани, бажано до джерела кровотечі. Залишіть 

гемостатичний матеріал в порожнині рани. Залишки при необхідності можна відрізати 

або відірвати. НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ! 

2. Щільно притисніть до рани марлевий тампон протягом 5 хвилин.  

3. Наложіть на рану тиснучу пов’язку. 

4. Якомога швидше зверніться за медичною допомогою до найближчого пункту першої 

медичної допомоги. 

5. Передайте порожній пакет медичним працівникам. 

6. Залишки матеріалу після відкриття не використовуйте. 

 

УВАГА! РЕВУЛ® матеріал перев’язувальний гемостатичний може знаходитись у рані 
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потерпілого протягом доби. Утворений ним згусток не розпадається та не змінює своїх 

властивостей. Хітозан через 24 години розщеплюється на полісахариди та природним чином 

виводиться з рани. 

 

Побічні реакції. Можливі прояви підвищеної чутливості до хітозану. 

 

Належні заходи безпеки при застосуванні. 

Стерильний медичний виріб одноразового використання. 

Упаковку розкрити безпосередньо перед застосуванням, засіб не підлягає повторному 

використанню. Перевіряйте термін придатності та цілісність упаковки перед використанням.  

При пошкодженні первинної упаковки виріб не використовувати!  

Виріб лише для зовнішнього застосування.  

 

Термін зберігання. 2 роки. 

 

Умови зберігання. Зберігати при температурі від 5°С до 30°С в недоступному для дітей 

місці. 

 

Назва та адреса виробника: 

ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21. 


