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ІНСТРУКЦІЯ  

із застосування медичного виробу 

 

Матеріал перев’язувальний гемостатичний REVUL® (РЕВУЛ®) 

 

Опис 
Матеріал перев’язувальний гемостатичний REVUL® (РЕВУЛ®) ‒ високоефективний 

кровоспинний засіб, виготовлений з натуральної природної речовини хітозан, який 

призначений для зупинки різних видів кровотечі. REVUL® (РЕВУЛ®) працює незалежно 

від процесів згортання крові в організмі. Гемостатичний ефект обумовлено зв’язуванням 

позитивно заряджених елементів медичного виробу з негативно зарядженими 

еритроцитами. При контакті з кров’ю REVUL® (РЕВУЛ®) сприяє поглинанню рідкої 

фракції крові та утворює єдину гелево-желеподібну масу, що сприяє зупинці кровотечі.  

 

Вміст пакування 

Бинт зигзагоподібний з хітозану. Розмір 11,2 cm (см) × 1,83 m (м). 

 

Склад: хітозан (нетканий матеріал природного походження). 

 

Показання 

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

венозних і артеріальних судин, переважно на догоспітальному етапі.  

 

Протипоказання  
Підвищена чутливість до хітозану. 

 

Спосіб застосування 

1. Перевірте термін придатності і цілісність упаковки медичного виробу. 

2. Розкрийте пакет REVUL® (РЕВУЛ®). 

3. Виконайте щільну тампонаду рани бинтом REVUL® (РЕВУЛ®) в місці джерела 

кровотечі. НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ! 

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

кровотеча не спиняється, утримуйте ще 5 хвилин.  

5. Накладіть на рану тиснучу пов’язку. 

6. Якомога швидше доставте потерпілого до найближчого пункту першої медичної 

допомоги. 

7. Передайте порожній пакет медичним працівникам. 

8. Не використовуйте залишки бинта. 

 

УВАГА! Матеріал перев’язувальний гемостатичний REVUL® (РЕВУЛ®) може знаходитись 

у рані потерпілого протягом доби. Утворений ним згусток не розпадається та не змінює 

своїх властивостей. Гранули хітозану через 24 години розщеплюються на полісахаріди та 

природним чином виводяться з організму. 

 

Побічні реакції 

Реакції підвищеної чутливості. 

 

Належні заходи безпеки при застосуванні 

Стерильний медичний виріб для одноразового використання. 

Упаковку розкрити безпосередньо перед застосуванням, виріб повторному використанню 

не підлягає. 

Не використовувати виріб якщо закінчився термін придатності. 
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Не використовувати виріб при пошкодженні первинної упаковки. 

Виріб лише для зовнішнього застосування.  

 

Термін зберігання: 2 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. 

E-mail: uf@uf.ua 

www.uf.ua 

www.revul.com.ua 

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13. 

 

Графічні символи та їх роз’яснення 

 

Conformity mark to the Technical regulations for medical devices 

and the code of the conformity assessment body/Знак 

відповідності Технічним регламентам щодо медичних виробів 

та код органу з оцінки відповідності 

 
Стерильно 

Sterile. Sterilized using irradiation/Стерильно. Стерилізовано з 

використанням опромінення 

 

Do not re-use/Не використовувати повторно 

 
Manufacturer/Виробник 

 

Do not use if package is damaged/Не використовувати при 

пошкодженні упаковки 

 

Humidity limitation/Обмеження вологості 

 
Temperature limit/Температурне обмеження 

 

Caution/Засторога 

 

Consult instructions for use/Ознайомлення з інструкціями із 

застосування 

 
Date of manufacture/Дата виготовлення 

 
Use-by date/Не застосовувати після 

http://www.revul.com.ua/
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партія 

 

Batch code/Код партії 

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 04.04.2022. 

Версія: 05. 


