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Covid-19 has hit the globe since early 2020 and the health 

workers all over the world are doing their best to get the pandemic 

under control risking their lives. Every day we come across news of 

hundreds of health workers getting affected by the virus during their 

selfless service for the society. Healthcare workers struggle wearing  

PPE kits continuously for hours because of the difficulty in breathing 

the high temperature within the kits because of the limited provision 

for air exchange through the material. 

Powered Air-Purifying Respirators (PAPR) comprises of a hood 

which holds a filtered ambient air space for the wearer to breathe. It 

does not have the breathing resistance experienced in unpowered 

negative-pressure respirators like the N95 masks. 

A novel Powered Air Purifying Respirator (PAPR) has been 

designed and developed for healthcare providers. under the NIDHI 

PRAYAS funding scheme of Department of Science and Technology, 

Govt. of India, through TIMed, the Technology Business Incubator of 

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, 

Thiruvananthapuram. This product with an intelligent design named 

Decshel-PAPR was developed by Dr. Praveen Pai, a public health 

specialist and Decshel Scientifics, Ernakulam, Kerala. The powered 

respirator provides filtered air for inhalation using an approved air 

filter and expels the expired air by continuous exhaust ventilation 

using  another filter.  

 



 

 

 

 

There is no restriction of peripheral vision during surgeries 

while wearing this PAPR. A fully charged battery unit of Decshel can 

work for 8 to 10 hours and can be charged in less than three hours. 

Decshel PAPR is manufactured by Eliz Enterprises, Ernakulam and 

marketed by Decshel Scientifics at a price of Rs 10,000 for the 

headgear and battery pack which can be reused. The cost of 

disposables is only Rs 150. This is marketed at a cost-effective 

product for health workers and with proper care and use along with 

the approved consumables, the respirator provides greater comfort 

and superior protection. 



2020 ന്െറ തുട�മുതൽ   േലാകം െകാവിഡ-്19 ഭീതിയിലാണ.് സ��ം ജീവൻ 
േപാലും പണയംവ� ് ഈ മഹാമാരിെയ നിയ��ി�ാനു� പരി�ശമ�ിലാണ ്
േലാകെമ�ാടുമു� ആേരാഗ��പവർ�കർ. ഇതിനിെട നൂറുകണ�ിന ്
ആേരാഗ��പവർ�കർ�് ഓേരാ ദിവസവും േരാഗബാധേയൽ�ു�ു. 
േഡാ��ർമാർ, നഴ് സുമാർ, ശുചീകരണ െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�െടയു� 
ആേരാഗ��പവർ�കർ മണി�ൂറുകേളാളമു� പിപിഇ കി�ിന്െറ ഉപേയാഗം 
മൂലം ബു�ിമു�ുകയാണ.് ചൂടും ശ�സി�ാനു� ബു�ിമു�ുമാണ ് പിപിഇ 
കി�ുകളുെട ഉപേയാഗം ദുഷ ്കരമാ�ു�ത്.

ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയിൽ ആേരാഗ��പവർ�കർ�് േവ�ി  ബ�റിയിൽ 
�പവർ�ി�ു� നൂതനമായ എയർ പ�ൂരിൈഫയിംഗ് െറ��ിേറ�ർ (പേവഡ് എയർ 
പ�ൂരിൈഫയിംഗ ് െറ��ിേറ�ർ-പിഎപിആർ) വികസി�ിെ�ടു�ു. �ശീചി�ത 
തിരുനാൾ ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ ് & െടക് േനാളജിയിെല 
ബിസിന�് ഇൻക�ുേബ�റായ ൈടെമഡ ്വഴി േക�� ശാസ്�ത- സാേ�തിക വകു� ്
നൽകിയ നിധി �പയാസ ് (NIDHI PRAYAS) പ�തി �പകാരമു� സാ��ിക 
സഹായം ഉപേയാഗി�ാണ ്പിഎപിആർ നിർ�ി�ിരി�ു�ത്.

െഫയ ്സ ് കവറിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മുഖം പൂർ�മായി മറയു� 
വിധ�ിലാണ ് പിഎപിആറിന്െറ രൂപകൽ�ന. എൻ95 മാസ് ക് േപാലു� 
െനഗ�ീവ് �പഷർ െറ��ിേറ�റുകൾ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ശ�ാസെമടു�ാൻ 
ഉ�ാകു� �പയാസം ഇെ��താണ ്ഇവയുെട ഏ�വും വലിയ ഗുണം.

ഡക്െ�ൽ-പിഎപിആർ എ�് േപര് നൽകിയിരി�ു� എയർ പ�ൂരിൈഫയിംഗ ്
ഫിൽ�ർ വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�ത് െപാതുജനാേരാഗ� വിദഗ്�നായ േഡാ. 
�പവീൺ ൈപയും ഡിെഷൽ സയന്റിഫിക് സും േചർ�ാണ.് അനസ് േതഷ� 
െമഷീനുകളിലും െവന്റിേല�റുകളിലും ഉപേയാഗി�ു� അംഗീകൃത ൈവറസ് 
ഫിൽ�ർ/എ�്എംഇ ഫിൽ�റാണ ് ഇതിൽ ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത്. അതുെകാ�് 
അണുവിമു�മായ വായുവാണ ് പിഎപിആറിന് അകേ�� ്
�പേവശി�ു�െത� ് ഉറ�ി�ാൻ കഴിയു�ു. ഉച്ഛ�ാസവായു മെ�ാരു ഫിൽ�ർ 
വഴി പുറ�ുകളയു�ു.

കാ��യ്�് തട�ം ഉ�ാ�ാ�തിനാൽ ശസ്�ത�കിയ േപാലു�വ െച�ുേ�ാഴും
ഇവ ധരി�ാനാകും. പൂർ�മായി ചാർജ് െച�� പിഎപിആർ 8-10 മണി�ൂർ വെര 
�പവർ�ി�ും. മൂ� ് മണി�ൂറിൽ താെഴ സമയം െകാ�് ഇത് ചാർജ് െച�ാൻ 
സാധി�ും. താരതേമ�ന കുറ� വിലയിൽ ഇവ ഉത്പാദി�ി�് വിപണിയിൽ 
എ�ി�ാനു� �പവർ�ന�ളിലാണ ്ഡക്െ�ൽ
േഡാ��ർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, ഡിൈസനർമാർ, പിപിഇ േമഖലയിെല വിദഗ്�ർ 
എ�ിവരുെട നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�് തേ�ശീയമായാണ ് ഡക്െ�ൽ-
പിഎപിആർ വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു�െത� ് ൈടെമഡ ് സിഇഒ �ശീ. എസ.് 
ബൽറാം പറ�ു. െകാഡിവ് 19 മു�ണിേ�ാരാളികൾ�് ഇത് ആശ�ാസവും 
സുര�യും നൽകുെമ�ും അേ�ഹം വ��മാ�ി.
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