
 
 
 
 

CHITRA ACRYLOSORB 

RESPIRATORY FLUID SOLIDIFICATION SYSTEM 

For the safe management of infected respiratory secretions 

 
 
Disposal of respiratory secretions of patients suffering from highly 

contagious diseases such as COVID 19, tuberculosis (TB) and influenza, 

poses high risk of infection among healthcare workers  .For the safe 

management of infected respiratory secretions ,the researchers at Sree 

Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, 

Trivandrum Institute of National Importance under Department of 

Science and Technology, Govt of India. ,have come up with a method 

for safe handling and disposal of respiratory secretions in hospitals for 

ICU patients or those with copious respiratory secretions treated in the 

wards. They have developed canister bags lined with super-absorbent 

material containing an effective disinfectant, named “AcryloSorb”. 

When the patient is admitted to hospital, secretions are sucked into 

bottles or canisters using vacuum line and discarded through the waste 



fluid disposal system after subjecting to decontamination process. There 

is a high risk of contamination during the handling, and the disposal 

needs well-equipped sluice rooms with disinfection facilities. The safety 

threat and manpower issues will be manifold in less equipped hospitals 

or temporary isolation wards setup during pandemics. 

 The canister bags can absorb 500 ml of secretions and solidify it 

immediately. In addition to that the whole system will be 

decontaminated within no time because of the presence of disinfectant. 

The liner structure has a patented design which allows the progressive 

absorbent availability upwards. Solidification and immediate disinfection 

occur inside these bags eliminate risk of secondary infections by 

avoiding spilling, and aerosol formation, and thereby protect healthcare 

workers and promote safe work place management. Canister bags are 

enclosed in a customizable sealer bag which can pack it as spill-proof 

decontaminated biomedical waste disposable through incineration. The 

product has been tested as per the International standards.  

The team realized this technology consists of biomaterial scientists and 

clinicians - Dr. Manju, S., Dr. Manoj Komath, Dr. Asha Kishore, Dr. 

Ajay Prasad Hrishi. The know-how of the AcryloSorb suction canister 

liner (CL Series) bags is transferred to Romsons Scientific and Surgical 

Pvt. Ltd for manufacture and immediate marketing. The approximate 

cost will be Rs. 100/- for each canister liner bag. 

Romsons Scientific & Surgical Pvt. Ltd located at Uttar Pradesh is a 

global player in medical devices with more than 200 products in market. 

The company has a proven expertise of half a century in the area of 

disposable medical and surgical devices and is a prominent brand in the 

medical device community. The company has its distribution channel 

across 65 countries. Quality is a prime motto of Romsons, evidenced by 

the ISO and CE certifications for many of their products. 

The field trials of the in-house designed suction canister liner bags are 

being conducted in SCTIMST.  



ശ�ാസേകാശ�സവ�ൾ സുര�ിതമായി 
ൈകകാര�ം െച�ാൻ അ�കിേലാേസാർബ ്
സാേ�തികവിദ�യുമായി �ശീചി�ത 
  
ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ േരാഗ�ളു�വരുെട ശ�സന നാളിയിൽ 
അടി�ുകൂടു� �സവ�ൾ അതതുസമയം നീ�ം െചേ��ത് 
അത�ാവശ�മാണ്. െകാേറാണാ, ഫ് ളൂ, �യം തുട�ിയ 
ശ�ാസേകാശ�െള ബാധി�ു� പകർ�വ�ാധികൾ പിടിെപ� 
േരാഗികളുെട �സവ�ൾ ൈകകാര�ം െച�ു�ത ് ആേരാഗ� 
�പവർ�കർ�ിടയിൽ േരാഗസാധ�ത വർ�ി�ി�ു�ു. ഈ �പ���ിന ്
പരിഹാരെമ� നിലയിൽ, േക�� ശാസ്�ത സാേ�തിക വകു�ിന് കീഴിൽ 
�പവർ�ി�ു� േദശീയ �പാധാന�മു� �ാപനമായ �ശീചി�ത 
തിരുനാൾ ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ ് ആന്റ ്
െടക്േനാളജിയിെല ഗേവഷകർ, തീ�വപരിചരണ വിഭാഗ�ളിലും 
വാർഡുകളിലും ചികി�യിൽ കഴിയു� േരാഗികളുെട 
ശ�ാസേകാശ�സവ�ൾ സുര�ിതമായി ൈകകാര�ം െച�ു�തിനു� 
സംവിധാനം വികസി�ിെ�ടു�ു. സ�ൻ ഉപകരണ�ളിൽ 
ഘടി�ി�ാനു� അണുനാശിനി അട�ിയി�ു� �ദവ 
ആഗിരണേശഷിേയാട് കൂടിയ ബാഗുകളാണ് �ശീചി�ത 
നിർ�ി�ിരി�ു�ത്. 'അ�കിേലാേസാർബ്' എ� ് േപരി�ിരി�ു� 
ബാഗിേല�് വലിെ�ടു�െ�ടു� �സവ�ൾ ഖരാവ�യിൽ 
എ�ു�തിനാൽ സുര�ിതമായി സാധാരണ ൈജവമാലിന� 
നിർമാർ�ന രീതി വഴി നശി�ി�ാം. 
  
ആശുപ�തിയിൽ �പേവശി�ി�െ�ടു� േരാഗികളുെട 
ശ�ാസേകാശ�ിൽ നി�ു� �സവ�ൾ കു�ികളിൽ േശഖരി� ്
അണുനശീകരണ�ിന ് േശഷം �പേത�ക സംവിധാന�ിലൂെട ഒഴു�ി 
കളയു�താണ ് ഇേ�ാഴെ� രീതി. മിക� അണുനശീകരണ 
സംവിധാന�ൾ ഇ�ാ�പ�ം ഈ �പ�കിയയ്�ിെട 
അണുബാധേയൽ�ാനു� സാധ�ത കൂടുതലാണ.് പരിമിതമായ 
സൗകര��ളു� ആശുപ�തികളിലും പകർ�വ�ാധി �പതിേരാധ�ിന്െറ 
ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയിരി�ു� താത്�ാലിക ചികി�ാ 
േക���ളിലും ഇതുമൂലമു� സുര�ാ �പശ ്ന�ൾ പതി�ട� ്
വർ�ി�ു�ു. 'അ�കിേലാേസാർബ്' അണുബാധയു� �സവ�െള 
അണുവിമു�ി വരു�ി ഖരാവ�യിലാ�ി സുര�ിതമായി 
നിർ�ാർ�നം െച�ാൻ സഹായി�ു�ു. അ�ാരാഷ്�ട 
മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി ഇവയുെട സുര�യും കാര��മതയും 
പരിേശാധി�് ഉറ�ുവരു�ിയി�ു�്. അ�കിേലാേസാർബ് 
�സവനിർമാർ�ന ബാഗുകളുെട രൂപകൽ�ന�് േപ�ന്റിന് അേപ� 
സമർ�ി�ുകയും െച��ു.
 
േഡാ. മഞ്ജു, േഡാ. മേനാജ് േകാമ�്, േഡാ. ആശാ കിേഷാർ, േഡാ. അജയ് 
�പസാദ ് ഹൃഷി എ�ിവരട�ിയ ഗേവഷക സംഘമാണ ്
'അ�കിേലാേസാർബ്' യാഥാർ��മാ�ിയത.് അ�കിേലാേസാർബ് 
ബാഗുകളുെട വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിലു� നിർ�ാണ�ിന ്
േറാംസൺസ് സയന്റിഫിക് ആന്റ് സർജി�ൽ ൈ�പവ�് ലിമി�ഡുമായി 



കരാർ ആയി�ഴി�ു. ഇരു�ൂറിലധികം ഉത്പ��ളുമായി 
ൈവദ�ശാസ്�ത ഉപകരണ വിപണിയിൽ മുൻപ�ിയിലു� ആേഗാള 
�ാപനമാണ് ആ�ഗ ആ�ാനമായി അരനൂ�ാ�ുകാലമായി 
�പവർ�ി�ു� േറാംസൺസ്. 65 രാജ��ളിൽ സാ�ിധ�മു� 
ക�നിയുെട ഒ�ുമി� ഉൽ���ൾ�ും ഐഎസ്ഒ, സിഇ ഗുണേമ�ാ 
സാ��പ�ത�ൾ ലഭി�ി�ു�്. 
 
500 മി�ീലി�ർ �സവം ആഗിരണം െച�ാൻ കഴിയു� അ�കിേലാേസാർബ ്
ബാഗ് 100 രൂപയിൽ താെഴ വിലയ്�് ആശുപ�തികളിൽ എ�ി�ാൻ 
കഴിയും.
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