
Technology Transfer of  

External Pneumatic Compression Device for Prevention of Deep Vein Thrombosis  

 

Deep Vein Thrombosis (DVT) is the formation of blood clots in deeply located veins, usually 

in the legs. Normally blood in the veins of the legs is returned to the heart by the contraction 

of muscles of the legs during walking.  DVT is caused by prolonged immobility and bed 

ridden state, post operative immobilization, paralysis of legs, stroke, pregnancy, 

dehydration, use of certain drugs, travel by long flights without moving etc. The symptoms of 

DVT are pain, swelling, redness, warmth and engorged surface veins. The detachment of 

the clot from the veins and its transport to heart and into the artery carrying impure blood 

from the heart to the lungs can cause ‘pulmonary artery embolism’, a potentially life-

threatening complication. 

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (SCTIMST), 

an Institute of National Importance under the Department of Science and Technology, 

Government of India has developed a device for the prevention of DVT. The engineering 

team included Mr. Jithin Krishnan, Mr. Biju Benjamin and Mr. Koruthu P Varughese. “The 

Institute has applied for patent and has a scientific publication on this technology” ,Dr Asha 

Kishore, Director, SCTIMST said. 

The device works by compressing the veins in the legs in sequence so that the flow of blood 

from the veins in the legs is facilitated. The compression pressure is set in such a way that 

the veins are compressed but not the arteries. The device is equipped with a closed loop 

monitoring of compression pressure and electronic controls. A dedicated software is also 

provided in the device to ensure that safe compression levels are always maintained.  The 

device is also equipped with a power supply back-up. 

The license for the manufacture and sale of the device was transferred to M/s. Enproducts 

Pvt Ltd, located in Kochi, Kerala. This seven-year-old company has products in the market 

in the domain of automation and control.  



“The cost of the imported device varies from 2 lakh to 5 lakh. It is estimated that the device 

can be manufactured and  sold for less than one lakh”, Dr Asha Kishore added. 

 

 



ഡീപ് െവയ്ൻ േ�താംേബാസിസിെന �പതിേരാധി�ാൻ 
ഉപകരണവുമായി �ശീചി�ത; സാേ�തിവിദ� ൈകമാറി

ഞര�ുകളിൽ ര�ം ക�പിടി�ു�തിെന ഡീപ് െവയ്ൻ 
േ�താംേബാസിസ് എ�ുപറയു�ു. സാധാരണ കാലുകളിെല 
ര��ുഴലുകളിലാണ ് ഇതു�ാകു�ത.് നട�ുേ�ാൾ കാലുകളിെല 
േപശികൾ സേ�ാചി�ുകയും കാൽ ഞര�ുകളിൽ നി� ് ര�ം 
ഹൃദയ�ിേല� ് തിരിെക േപാവുകയും െച�ു�ു. ദീർഘകാലമായി 
കിട�ിലാവുക, ശസ്�ത�കിയയ്�് േശഷം നട�ാൻ കഴിയാെത വരുക, 
കാലുകളുെട ബല�യം, പ�ാഘാതം, ഗർഭാവ�, നിർ�ലീകരണം, 
ചില മരു�ുകളുെട ഉപേയാഗം, ഇരി�ു�ിട�് നി�് അന�ാെത 
ദീർഘേനരം തുടർ�യായി യാ�ത െച�ുക തുട�ിയ വിവിധ 
കാരണ�ളാൽ ഡീപ ്െവയ്ൻ േ�താംേബാസിസ് ഉ�ാകാം. േവദന, നീര്, 
കാലുകളിെല ചുവ�് നിറം, ചൂട്, ഞര�ുകൾ െപട�് ത��ിലൂെട 
ദൃശ�മാവുക എ�ിവയാണ ്ഇതിന്െറ �പധാന ല�ണ�ൾ. ക�ിപിടി� 
ര�ം ഞര�ിൽ നി�ിളകി ഹൃദയ�ിേല�ും ഹൃദയ�ിൽ നി� ്
ശ�ാസേകാശ�ിേല� ് അശു�ര�ം െകാ�ുേപാകു� 
ധമനിയിേല�ും എ�ു�ത ് ജീവൻ തെ� 
അപകട�ിലാ�ിേയ�ാവു� പൾമണറി ആർ�റി എംേബാളിസ�ിന ്
കാരണമാകും.
 
േക�� ശാസ്�ത- സാേ�തിക വകു�ിന് കീഴിൽ �പവർ�ി�ു� േദശീയ 
�പാധാന�മുളള �ാപനമായ �ശീചി�ത തിരുനാൾ ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് േഫാർ 
െമഡി�ൽ സയൻസസ ് ആന്റ് െടക് േനാളജി ഡിപ് െവയ്ൻ 
േ�താംേബാസിസ് �പതിേരാധി�ു�തിനായി ഉപകരണം 
വികസി�ിെ�ടു�ു. �ശീ. ജിതിൻ കൃ��ൻ, �ശീ. ബിജു െബ�മിൻ, �ശീ. 
േകാേരാ� ് പി വർ�ീസ് എ�ിവരുെട േനതൃത��ിലു� ഗേവഷണ 
സംഘമാണ ് ഉപകരണം നിർ�ി�ിരി�ു�ത്. ഇതിന്െറ േപ�ന്റിനായി 
അേപ� സമർ�ി�ി�ുെ��ും ഉപകരണവുമായി ബ�െ�� പഠനം 
�പസി�ീകരി�് കഴി�തായും �ശീചി�ത ഡയറ��ർ േഡാ. ആശാ 
കിേഷാർ വ��മാ�ി.
 
കാലുകളിലൂെട ര��ിന്െറ ഒഴു�് സാധ�മാ�ു� വിധ�ിൽ 
തുടർ�യായി ഞര�ുകൾ സേ�ാചി�ി�ുകയാണ് ഉപകരണം 
െച�ു�ത.് ധമനികെള ബാധി�ാ� തര�ിൽ ഉപകരണ�ിൽ 
കം�പഷൻ െ�പഷർ �കമീകരി�ാൻ കഴിയും. കം�പഷൻ �പഷർ, 
ഇലക്േ�ടാണിക ് കൺേ�ടാളുകൾ എ�ിവ നിരീ�ി�ു�തിനു� 
സംവിധാനവും ഉപകരണ�ിലു�.് എ�ായ ്േ�ാഴും സുര�ിതമായ 
കം�പഷൻ �പഷർ നിലനിർ�ു�തിനായി �പേത�കമായി 
വികസി�ിെ�ടു� േസാഫ്�് െവയറും ഇേതാെടാ�ം 
ഉൾെ�ടു�ിയി�ു�.് പവർ സൈ� ബാ�്അ�ാണ് ഉപകരണ�ിന്െറ 
മെ�ാരു സവിേശഷത.
 
ഉപകരണ�ിന്െറ സാേ�തികവിദ� െകാ�ി ആ�ാനമായി 
�പവർ�ി�ു� എൻേ�പാഡ��് സ് ൈ�പവ�് ലിമി�ഡിന് ൈകമാറി. ഏഴ ്
വർഷമായി �പവർ�ി�ു� ക�നി ഓേ�ാേമഷൻ ആന്റ് കൺേ�ടാൾ 



വിഭാഗ�ിൽ ഉത്പ��ൾ വിപണിയിെല�ി�ു�ു�്. ഇറ�ുമതി 
െച�ു� സമാനമായ ഉപകരണ�ളുെട വില 2 ല�ം രൂപ മുതൽ 5 
ല�ം വെരയാണ.് ഒരു ല�ം രൂപയിൽ താെഴ വിലയിൽ ഉപകരണം 
വിപണിയിൽ എ�ി�ാൻ കഴിയുെമ�ാണ ് �പതീ�ി�െ�ടു�െത� ്
േഡാ. ആശാ കിേഷാർ പറ�ു.
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