Відеовідгук про Ревул (порошок) від військового медика
Військовий медик поділився своїм враженням щодо застосування кровоспинного засобу Ревул та необхідності
його наявності в аптечках українських бійців.
«Хотілося б розповісти про аналог Целокса (Celox), тільки українського виробництва. Хлопці нам привозили
його для солдатів в аптечки. Новий кровоспинний засіб дуже сподобався тим, що він українського
виробництва, набагато дешевше ніж аналоги. Хотілося б, щоб у кожного бійця в аптечці воно було. Тим більше
гордість піднімається, що це українське виробництво!
Він дуже необхідний, тому що я сам проводжу медичні інструктажі, й імпортні засоби дуже дорогі, тому
користуємося старими джгутами, а Целокса (Celox), незважаючи на те, що вже рік йде війна – дуже мало. А
засіб Ревул непогано було б мати кожному бійцю, тому велике прохання забезпечувати їм наших бійців».

Видеоотзыв о Ревул (порошок) от военного медика
Военный медик поделился своим впечатлением о применении кровоостанавливающего средства Ревул и
необходимости его наличия в аптечках украинских бойцов.
«Хотелось бы рассказать про аналог Целокса (Celox), только украинского производства. Ребята нам привозили
его для солдат в аптечки. Новое кровеостанавливающее средство очень понравилось тем, что это украинское
производство, намного дешевле чем аналоги. Хотелось бы, чтоб у каждого бойца в аптечке оно было. Тем
более гордость подымается, что это украинское производство!
Он очень необходим, потому что я сам провожу медицинские инструктажи, и импортные средства очень
дорогие, поэтому пользуемся старыми жгутами, а Целокса (Celox), несмотря на то, что уже год идет война –
очень мало. А средство Ревул неплохо было бы иметь каждому бойцу, поэтому большая просьба
обеспечивать им наших бойцов».

Video opinion about Revul (powder) by military medical professional
Military medical professional shared his impression of the application of haemostatic Revul and the necessity of
having it in the first aid kits of Ukrainian soldiers.
“I would like to tell about an analogue of Celox but manufactured in Ukraine. The guys brought it to us for the
soldiers' first aid kits. We like a new haemostatic as it is manufactured in Ukraine and is much cheaper than its
analogues. I wish every soldier had it in his first aid kit. And it makes me even more proud that this product is
manufactured in Ukraine!
It is much-needed as I give medical briefings myself and imported products are very expensive, so we use old
tourniquets, and we have very limited quantities of Celox, even though we are at war for over a year now. It would
be really good if each soldier had Revul, so please provide our men with it.”
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