
First Indigenous Blood Flow meter Technology Transferred by SCTIMST 

 

In open heart surgeries, the heart is temporarily bypassed and machines take over the 

pumping function of the heart and oxygenation function of lungs, thus maintaining normal 

circulation of blood and oxygen supply to the body. The outcome of surgery is better and 

recovery is faster using advanced pumping technologies such as centrifugal pumps in  

which precise measurement of blood flow rates is critical. India is currently  fully 

dependent on import for these blood flow meters. The cost of a unit is Rs 25 to 30 Lakhs. 

Being very expensive, the advanced pumping technology and flow meters are  used only 

in very few super specialty hospitals in India. 

 

The team of Sree ChitraTirunal Institute for Medical Sciences and Technology 

(SCTIMST), an Institution of National Importance under the Department of Science and 

Technology, Government of India, has developed the technology for a simple, advanced 

and cost-effective blood flow meter. The technical knowhow of the device has been 

transferred to M/s. EnProductsPvt Ltd for commercial production. The company, based in 

Kochi, Kerala, manufactures special purpose machines and electronic products and is 

also specialized in process automation and robotics. “This indigenous technology of 

blood flow meter will considerably reduce the cost of the device to a few thousands from 

25 lakhs and make it available to public hospitals for safer and less expensive cardiac 

surgeries .SCT has developed technologies for many devices used for cardiac surgeries 

and this is the latest of them” Dr Asha Kishore, Director, SCTIMST said. 

This palm- size device measures the flow rate of blood using a novel magnetic method 

and a signal conditioning technique. The device has a mechanism to produce a magnetic 

field, an electronic measurement system and a disposable biocompatible tube fitted with 

electrodes which are kept over the magnetic field. When blood passes through the tube, 

under the influence of this magnetic field, a voltage is generated across the electrodes 

which is proportional to the rate of blood flow . The device has  novel methods for 

generation of the magnetic field and the detection of the voltage. These attributes  give 

the device better accuracy of  measurements. The device is portable, smaller than the 

imported device and can also be operated with battery as a measure to enhance patient 

safety. The novel concept reduces the cost of production of the device considerably to 

few thousands of rupees. In addition to its application in bypass surgery, this device can 

be used for measuring flow of conductive fluids for various industrial applications. 



 

Currently the device has undergone laboratory tests and preclinical animal evaluations 

and has all the essential features to perform the functions and is compliant with 

national/international standards and guidelines. It is manufactured using components 

sourced from established supply chains within the country. The Institute has applied for 

patent and published two scientific papers based on this technology. The device was 

developed by the engineering team comprising of Mr.Sarath S Nair, Mr. Vinod Kumar V, 

Ms.Sreedevi V and Mr.Nagesh DS of the Department of Medical Devices Engineering in 

Biomedical Technology Wing of the Institute. The preclinical evaluations are conducted 

by a clinical team comprising of Dr Vivek V Pillai and  Dr Bineesh K R of the Department 

of Cardiovascular and Thoracic Surgery and Dr P R Umasanker and Dr Sachin J Shenoy 

of Division of In Vivo Models and Testing Divisions. 

 

    

    

 



തേ�ശീയമായി �ഡ് ഫ് േളാ മീ�ർ വികസി�ിെ�ടു� ്�ശീചി�ത; 
വില വൻേതാതിൽ കുറയും

ഹൃദയ ശസ്�ത�കിയകളുെട ര� �പവാഹ നിര�് പരിേശാധി� ്
ഉറ�ുവരു�ു�തിന് ലളിതവും െചലവ് കുറ�തുമായ �ഡ ് ഫ് േളാ 
മീ�ർ വികസി�ിെ�ടു�് േക�� ശാസ്�ത- സാേ�തിക വകു�ിന് കീഴിൽ 
�പവർ�ി�ു� േദശീയ �പാധാന�മു� �ാപനമായ �ശീചി�ത 
തിരുനാൾ ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ ് ആന്റ ്
െടക ്േനാളജിയിെല ഗേവഷകർ. ഹൃദയ ശസ്�ത�കിയകളുെട വിജയം 
നിർ�യി�ു� സു�പധാന ഘടകമായ ര� �പവാഹ നിര�് (Blood Flow 
Rate) മന�ിലാ�ു�തിന് ഇ�� പൂർ�മായും ആ�ശയി�ു�ത ്
ഇറ�ുമതി െച�ു� �ഡ ്ഫ് േളാ മീ�റുകെളയാണ.് 25 ല�ം രൂപ മുതൽ 
30 ല�ം രൂപ വെര വിലയു� ഇവ വാ�ാൻ രാജ�െ� ചുരു�ം ചില 
സൂ�ർ സ ്െപഷ�ാലി�ി ആശുപ�തികൾ�് മാ�തമാണ് കഴിവു�ത്. 
�ശീചി�ത വികസി�ിെ�ടു� �ഡ ്ഫ് േളാ മീ�ർ ൈക െവ�യ്�ു�ിൽ 
ഒതു�ു�താണ.് നൂതനമായ കാ�ിക രീതിയും (Magnetic Method) സി�ൽ 
ക�ീഷനിംഗ ്സാേ�തികവിദ�യും ഉപേയാഗി�ാണ ്ഇത് ര� �പവാഹ 
നിര�് അള�ു�ത്.

കാ�ിക മ�ലം ഉ�ാ�ു�തിനു� സംവിധാനം, ഇലക്േ�ടാണിക ്
െമഷർെമന്റ ് സി�ം, ഇലക്േ�ടാഡുകൾ ഘടി�ി� ഒ��വണ 
ഉപേയാഗ�ിനു� ട�ൂബ് എ�ിവയാണ ്�ഡ ്ഫ് േളാ മീ�റിന്െറ �പധാന 
ഭാഗ�ൾ. കാ�ിക മ�ല�ിന്െറ �പഭാവ�ിൽ ട�ൂബിലൂെട ര�ം 
കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഇലക്േ�ടാഡുകൾ�ിടയിൽ േവാൾേ�ജ് രൂപെ�ടും. 
ഇത് ര� �പവാഹ നിര�ിന് ആനുപാതികമായിരി�ും. കാ�ിക 
മ�ലം സൃ�ി�ു�തിനും േവൾേ�ജ് കെ��ു�തിനും 
ഉപേയാഗി�ിരി�ു� നൂതനമായ രീതി ര� �പവാഹ നിര� ്
കൃത�മായി കണ�ാ�ാൻ ഉപകരണെ� സഹായി�ു�ു.

ൈകയിൽ െകാ�ുനട�ാവു�, ബാ�റിയിൽ �പവർ�ി�ു� 
ഉപകരണ�ിന്െറ സാേ�തികവിദ� വ�ാവസായികാടി�ാന�ിലു� 
ഉത്പാദന�ിനായി െകാ�ി ആ�ാനമായി �പവർ�ി�ു� 
എൻേ�പാഡ��് സിന് ൈകമാറി. നൂതന സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് 
നിർ�ി�ിരി�ു�തിനാൽ ഇതിന്െറ ഉത്പാദന െചലവ് കാര�മായി 
കുറയ്�ാൻ സാധി�ും. ൈബ�ാസ് ശസ്�ത�കിയകൾ�് പുറെമ വിവിധ 
വ�ാവസായിക ആവശ��ളിൽ ചാലകേശഷിയു� �ദാവക�ളുെട 
(Conductive Fluids) ഒഴു�ിന്െറ നിര�് അള�ു�തിനും ഇത് 
�പേയാജനെ�ടു�ാവു�താണ.്

തേ�ശീയമായി വികസി�ിെ�ടു� സാേ�തിവിദ� ഉപേയാഗി�് 
നിർ�ി�ിരി�ു� �ഡ ് ഫ് േളാ മീ�ർ ഇവയുെട വില 25 ല��ിൽ 
നി� ് ഏതാനും ആയിര�ളിേല�് ചുരു�ുെമ�് �ശീചി�ത ഡയറ��ർ 
േഡാ. ആശാ കിേഷാർ പറ�ു. ഇേതാെട സർ�ാർ ആശുപ�തികൾ�ും 
�ഡ ് ഫ് േളാ മീ�റുകൾ വാ�ാനും െചലവ് കുറ� രീതിയിൽ 
സുര�ിതമായി ഹൃദയ ശസ്�ത�കിയകൾ െച�ാനും കഴിയും. ഹൃദയ 
ശസ്�ത�കിയയ്�് ഉപേയാഗി�ു� നിരവധി ഉപകരണ�ൾ �ശീചി�ത 



വികസി�ിെ�ടു�ി�ു�്. അ�ൂ��ിൽ ഏ�വും പുതിയതാണ ് �ഡ ്
ഫ ്േളാ മീ�െറ�ും േഡാ. ആശാ കിേഷാർ വ��മാ�ി.

�ശീചി�തയുെട ബേയാെടക് േനാളജി വിഭാഗ�ിെല െമഡി�ൽ 
ഡിൈവസസ ് എൻജിനീയറിംഗ ് വകു�ിെല ഗേവഷകരായ �ശീ. ശരത് 
എസ ്നായർ, �ശീ. വിേനാദ് കുമാർ വി, �ശീമതി. �ശീേദവി വി, �ശീ. നാേഗഷ ്
ഡി എസ ് എ�ിവരട�ിയ സംഘമാണ ് �ഡ ് ഫ് േളാ മീ�ർ 
വികസി�ിെ�ടു�ത്. ഉപകരണ�ിന്െറ സു�പധാന സവിേശഷതകളും 
�പവർ�നവും പരിേശാധി�് ഉറ�ുവരു�ിയി�ു�.് അ�ാരാഷ്�ട- 
േദശീയ മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി വികസി�ിെ�ടു�ിരി�ു� 
ഉപകരണം രാജ��് ലഭ�മായ അസംസ് കൃത വ��ു�ൾ ഉപേയാഗി� ്
തെ� നിർ�ി�ാൻ കഴിയും. ഉപകരണ�ിന്െറ േപ�ന്റിനായി 
ഇൻ�ിറ്റ�ൂ�് അേപ� സമർ�ി�ി�ു�്. ഇതുമായി ബ�െ�� ര�് 
പഠന�ൾ �പമുഖ േജണലുകളിൽ �പസി�ീകരി�ുകയും െച��ു.

ഉപകരണ�ിന്െറ �ിനി�ൽ പരീ�ണ�ൾ�് മു�ു� 
വിലയിരു�ൽ �ശീചി�തയിെല കാർഡിേയാവാസ് കുലാർ ആന്റ് 
െതാറാസിക ് സർജറി വിഭാഗ�ിെല േഡാ. വിേവക് വി പി�, േഡാ. 
ബിനീഷ ് െക ആർ, ഇൻ വിേവാ േമാഡൽസ ് ആന്റ് െട�ിംഗ ്
ഡിവിഷനിെല േഡാ. പി ആർ ഉമാശ�ർ, േഡാ. സ�ിൻ െജ േഷണായി 
എ�ിവർ ഉൾെ�� സംഘം പൂർ�ിയാ�ി.
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