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With its more than four decades long history of medical device development and commercialisation, SCTIMST is leaping towards the development of combination 

devices. 

SCTIMST has been in the forefront in achieving the pivotal role of bridging its research with the societal needs, especially looking at the needs of the under-

privileged. This Institute has been in focusing on the development of medical device technologies which are at par with any product available internationally, with 

respect to their quality and functional efficacy, at the same time ensuring that these products are made available to the Indian patients at an affordable cost. 

Various products like heart valve, oxygenators, blood bag, hydrocephalus shunt, orthopaedic and dental materials etc. have ensured that these are available to 

Indian patients at approximately one fourth to one third prices of their imported counterparts. The presence of these products in the Indian market has also helped 

to keep the cost of the imported counterparts under check, thereby reducing the burden of Indian patients and stabilizing the medical device market in India. 

A new Combination Devices Block  of 1,20,000 Sq.ft  will be inaugurated by the Dr.Jitendra Singh, Hon.  Minister of State (Independent Charge) of Earth 

Sciences andScience &Technology, on 15th November 2022. 

The function will be held at the Biomedical Technology Wing campus at Poojappura at 12:30 pm.  

The facility is being constructed with the financial support of Rs. 53 crores from the Dept. of Science and Technology, Govt. of India. 

This initiative will help the SCTIMST to contribute towards the need of the future in developing medical devices which combine with drugs to manage the futuristic 

needs of the nation in an organised manner. 

Traditionally products of pharmaceutical and medical device industries were considered to be two separate entities. However, considering its advantages in 

combining both, the trend now is to combine both of them where possible for better healthcare management. This is opening up the new area of combination 

medical devices. 

A combination device is one composed of any combination of a drug and a device; a biological product and a device; a drug and a biological product; or a drug, 

device, and a biological product. Traditional examples of combination devices include oral inhalers for asthma management, prefilled syringes for drugs like insulin 



or pain management drugs, and pen injectors used for epinephrine and allergy therapy. More recently, wearable combination devices such as pain-management 

patches and insulin pumps are bolstering this rapidly growing market sector.Approximately one-third of all medical products under development internationally 

today are combination products. This is clearly an area of rapid growth and great opportunity for medical device makers. 

In future, combining the fast advancement of technology taking place in the areas of wearable sensors, communication, continuous monitoring etc. is opening up 

a new era of person centred healthcare management which will lead to more preventive healthcare rather than the curative/replacement methods widely practiced 

now. 

Once operational, the Combination Devices Block will house laboratories and facilities for the development of In-vitro diagnostics, Point of Care Devices, 

Biosensors, Tissue engineered products, devices incorporating Artificial Intelligence (AI) and Virtual Reality (VR), Orthotics and Rehabilitation, Micro 

electromechanical systems (MEMS) and micro robotics-based devices, which takes advantages of the digital age also for the benefit of healthcare needs of the 

society. 

Press conference conducted by: Dr. P R Harikrishna Varma, Head, Biomedical Technology Wing, SCTIMST  
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മെഡിക്കൽ ഉപകരണ വികസനത്തിനമ്െയ ും വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനമ്െയ ും നാല  പതിറ്റാണ്ടിലലമെ  അന ഭവ 

സമ്പത്ത ള്ളത ും, ഭാരത സർക്കാർ ശാസ്്ത സാലേതിക െ്രലയത്തിനമ്െ സവയും ഭരണ സ്ഥാപനവ ൊയ 

്ശീചി്തതിര നാൾ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്്ലഫാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ്മെക്ലനാളജ്ി  (SCTIMST) ലകാമ്പിലനഷൻ 

ഉപകരണങ്ങള മെ വികസനത്തിലലക്ക്ക തിക്ക ന്ന . 

ഭാരത സർക്കാർ ശാസ്്ത സാലേതിക െ്രലയത്തിന്മെ സവയും ഭരണ സ്ഥാപനൊയ തിര വനരപ രും ്ശീ ചി്ത 

തിര നാൾ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട് ്ലഫാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെക്ലനാളജ്ി, സാെൂഹിക സാമ്പത്തിക 

ആലരാഗ്യപിലന്നാക്ക അവസ്ഥയ ള്ളവര മെ ആവശയങ്ങൾ െനസ്സിലാക്കി, ആലരാഗ്യ രുംഗ്മത്ത ഗ്ലവഷണമത്ത 

അവര മെ ആവശയങ്ങള ൊയി ബന്ധിപ്പിക്ക ന്നതിന ള്ള സ ്പധാന പേക്കവരിക്ക ന്നതിൽ എന്ന ും െ ൻപരിയിലാണ്. 

്ശീചി്ത തിര നാൾ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്്,  അരാരാഷ്്െ തലത്തിൽ ലഭയൊയ ഏമതാര  മെഡിക്കൽ ഉപകാരണത്തിന ും 

ത ലയൊയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണ സാലേതികവിദ്യകള മെ വികസനത്തിൽ ്ശദ്ധ ലക്രീകരിക്ക ന്ന . കൂൊമത 

മെഡിക്കൽ ഉപകരണ ഗ് ണനിലവാരവ ും ്പവർത്തനക്ഷെതയ ും ഉെപ്പ  വര ത്തി, നമ്മ മെ സെൂഹത്തിന  താങ്ങാവ ന്ന 

വിലയിൽ രാജ്യത്ത  ലഭയൊക ന്ന  എന്ന്  ഉെപ്പാക്ക ന്ന .  

ഹാർട് ് വാൽവ ് , ഓക്സിജ്ലനറ്റെ കൾ, ബ്ലഡ്ബാഗ്,് കഹല്ഡാമസഫാലസഷ്ണ്്ട, ഓർലത്താപീഡിക് & മഡന്െൽ 

സാെ്ഗ്ികൾ ത െങ്ങി വിവിധ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വിലദ്ശത്ത  നിന്ന്ഇെക്ക െതി മചയ്ത  ലഭയൊക്കി മകാണ്ടിര ന്ന 

ഉപകരണങ്ങള മെ, ഏകലദ്ശും െൂന്നിമലാന്ന്െ തൽ നാലിമലാന്ന  വിലയ്ക്ക ് ഭാരതത്തിൽ  ലഭയൊക്കിയിട് ണ്്ട 



ഭാരതവിപണിയിൽ,  ്ശീചി്തവികസിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങള മെ സാന്നിധയും വഴി, വിലദ്ശത്ത  നിന്ന്ഇെക്ക െതി 

മചയ്യമപ്പട് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങള മെ വില നിയ്രിക്ക വാന ും,   ലരാഗ്ികള മെ താങ്ങനാവാത്ത  ചികിത്സാ 

മചലവ്ക െയ്ക്കാന ും, ഭാരതത്തിമല മെഡിക്കൽ ഉപകരണ വിപണി സ സ്ഥിരൊക്ക വാന ും സാധിച്ച . 

1,20,000 ചത ര്ശ അെി വിസ്തീർണെ ള്ള പ തിയ ലകാമ്പിലനഷൻ ഡികവസസ്ലബ്ലാക്ക്  'എർത്ത്സയൻസസ,് സയൻസ് & 

മെക്ലനാളജ്ി' എന്നിവയ മെ സവത്ര ച െതല ഉള്ള, ലക്രസഹെ്രി ലഡാ. ജ്ിലത്ര സിുംഗ്് 2022 നവുംബർ 15-ന്ഉദ്ഘ്ാെനും 

മചയ്യ ും.  

പൂജ്പ്പ രയിമല ്ശീചി്ത ബലയാ മെഡിക്കൽ മെക്ലനാളജ്ി വിങ് കയാമ്പസിൽ  രാവിമല 12.30 നാണഉ്ദ്ഘ്ാെന ചെങ്്ങ. 

ഭാരതസർക്കാരിനമ്െ ശാസ്്ത സാലേതിക വക പ്പിൽ നിന്ന ് 53 ലകാെി രൂപ ധന സഹായലത്താമെയാണ്പ തിയ 

ലകാമ്പിലനഷൻ ഡികവസസ ്ലബ്ലാക്ക ് നിർമ്മിച്ചിരിക്ക ന്നത ്

മെഡിക്കൽ ഉപകരണ സാലേതിക വിദ്യകള മെ രാജ്യത്തിനമ്െ ഭാവി ആവശയങ്ങൾ ചിട്ലയാമെ സെയ ബന്ധിതൊയി  

കകകാരയും മചയ്യ ന്നതിന ും  ഔഷധങ്ങള ൊയി സുംലയാജ്ിപ്പിക്ക ന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ 

വികസിപ്പിക്ക ന്നതിന ും  ഈ സുംരുംഭും ്ശീചി്തമയ സഹായിക്ക ും. 

പരമ്പരാഗ്തൊയി ഫാർെസയൂട്ിക്കൽ ഉതപ്ന്നങ്ങള ും, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ ഉത്പന്നങ്ങള ും രണ്ട  വയതയസ്ത  

വയവസായങ്ങളായി കണക്കാക്കമപ്പട്ിര ന്ന . 

ഇവ രണ്ട ും സുംലയാജ്ിപ്പിക്ക ന്നതിമല ഗ് ണങ്ങൾ കണക്കിമലെ ക്ക ലമ്പാൾ,  സാധയൊക ന്നിെത്ത്ഇവ രണ്ട ും 

സുംലയാജ്ിപ്പിക്ക ന്നത  കാലഘട്ത്തിനമ്െ അനിവാരയത ആണ.് 

സുംലയാജ്ിത മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങള മെ പ തിയ ലെഖലയാണ് ഇതിലൂമെ സാധയൊക ന്നത്. 

ഒര  ലകാമ്പിലനഷൻ ഉപകരണും എന്നത്ഒര  ഔഷധത്തിനമ്െയ ും മെഡിക്കൽ ഉപകരണത്തിന്മെയ ും സുംലയാജ്നൊണ് 

അഥവാ ഒര  കജ്വ ഉൽപ്പന്നവ ും ഒര  മെഡിക്കൽ ഉപകരണത്തിനമ്െയ ും സുംലയാജ്നൊണ്.   ഒര  ഔഷധവ ും കജ്വ 

ഉത്പന്നവ ും അഥവാ ഔഷധവ ും മെഡിക്കൽ ഉപകരണവ ും കജ്വഉത്പന്നവ ും െൂന്ന ുംകൂെി സുംലയാജ്ിപ്പിച്ചത ും ആകാും 

നിലവിൽ ലഭയൊയ സുംലയാജ്ിത ഉപകരണങ്ങള മെ ഉദ്ാഹരണങ്ങളിൽ ആസ്മ ചികിത്സിക്ക വാന ള്ള ഓെൽ 

ഇൻലഹലെ കൾ, ഇൻസ ലിൻ /  ലവദ്ന നിയ്രിക്ക ന്ന െര ന്ന കൾ, എപിമന്ഫിൻ, അലർജ്ി മതൊപ്പി എന്നിവയ്ക്കായി 

ഉപലയാഗ്ിക്ക ന്ന മപൻ ഇൻജ്ക്ടെ കൾ എന്നിവ ഉൾമപ്പെ ന്ന . 



ലവദ്ന സുംഹാരിയായി ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച  ഉപലയാഗ്ിക്ക ന്ന പാച്ച കൾ,  ഇൻസ ലിൻ പമ്പ കൾ ലപാല ള്ള 

ലകാമ്പിലനഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇലപ്പാൾ വിപണിയിൽ അതിലവഗ്ും വളര ന്നത,്   ലകാമ്പിലനഷൻ മെഡിക്കൽ 

ഉപകരണ ലെഖലമയ ശക്തിമപ്പെ ത്ത ന്ന . 

ഇന്ന് അരാരാഷ്്െ തലത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച  മകാണ്ടിരിക്ക ന്ന മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ,  ഏകലദ്ശും െൂന്നിമലാന്ന ും 

സുംലയാജ്ിത മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. 

ഇത് വയകതൊയി സൂചിപ്പിക്ക ന്നത്ലകാമ്പിലനഷൻ ലെഖലയില ള്ള ് ദ് തഗ്തിയില ള്ള വളർച്ചയ ും, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ 

നിർമ്മാണ ലെഖലയിൽ െികച്ച അവസരവ ൊണ്. 

ധരിക്കാവ ന്ന മസൻസെ കൾ, ആശയ വിനിെയ സുംവിധാനും, ത െർച്ചയായ ആലരാഗ്യനിരീക്ഷണും ത െങ്ങിയ 

ലെഖലകളിൽ നെക്ക ന്ന സാലേതിക വിദ്യയ മെ ചെ ല ലവഗ്ത്തില ള്ള പ ലരാഗ്തി സുംലയാജ്ിപ്പിച്ച്,  ഭാവിയിൽ 

ലരാഗ്ചികിത്സാലയക്കാൾ അഥവാ അവയവ ൊറ്റി വയ്ക്കൽ ചികിത്സാലയക്കാൾ വയക്തിയ മെ ലരാഗ്്പതിലരാധത്തിന ്

െ ൻതൂക്കും ലഭിക്ക ന്ന, പ തിയ ആലരാഗ്യ പരിപാലന സുംവിധാനത്തിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിനമ്െ ഉത്ഘെനത്തിലൂമെ 

നാമെല്ാും സാക്ഷിയാക കയാണ ്

ലകാമ്പിലനഷൻ ലകാമ്പിലനഷൻ ഡികവസ് ലബ്ലാക്ക് യാഥാർഥയെക ന്നലതാെ  കൂെി   ഇൻ-വില്ൊഡയലനാസ്റ്റിക്സ്, 

ലപായിന്െ് ഓഫമ്കയർ ഡികവസ കൾ, ബലയാമസൻസെ കൾ, െിഷയ  എൻജ്ിനീയെിങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആർട്ിഫിഷയൽ 

ഇന്െലിജ്ൻസ് (എഐ), മവർചവൽെിയാലിറ്റി (വിആർ), ഓർലത്താട്ിക്സ്, െീഹാബിലിലറ്റഷൻ എന്നിവയ മെ 

വികസനത്തിന ള്ള ലലബാെട്െികള ും സൗകരയങ്ങള ും ലഭയൊക കയ ും കെല്കാഇലക്ല്ൊമെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങള ും 

(എുംഇഎുംഎസ്) കെല്കാലൊലബാട്ിക്സ് അധിഷഠ്ിത ഉപകരണങ്ങള ും, സെൂഹത്തിനമ്െ ആലരാഗ്യസുംരക്ഷണ 

ആവശയങ്ങൾക്കഉ്പകരിക്ക കയ ും ഡിജ്ിറ്റൽ യ ഗ്ത്തിന്മെ ലനട്ങ്ങൾ ്പലയാജ്നമപ്പെ ത്ത കയ ും മചയ്യ ും 

Press conference conducted by: Dr. P R Harikrishna Varma, Head Biomedical Technology Wing, SCTIMST 



 

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and 
Technology, Trivandrum 

(An Institution of National Importance, Dept. of Science and Technology, Govt. of India) 
Cordially invites you to the  

Inauguration of Combination Devices Block, BMT Wing 

 
Addressing all Staff and Students at Hospital Wing 

at 11AM on Tuesday 15th November 2022 
Venue: Achutha Menon Centre Auditorium, SCTIMST, Medical College campus 

AND 

Inauguration of Combination Devices Block 
at 12:30 pm on Tuesday, 15th November 2022 

Venue:  Biomedical Technology Wing, SCTIMST, Poojapura 

Inauguration by  In the presence of 

Dr. Jitendra Singh 
 Hon. Minister of State (Independent 
Charge) for Science, Technology and 

Earth Sciences 

Shri. V. Muraleedharan  
Hon. Minister of State for External Affairs & 

Parliamentary Affairs 

Vein Viewer 



  

Inauguration of Combination Devices Block 
at 12:30 pm on Tuesday, 15th November 2022 

Venue:  Biomedical Technology Wing, SCTIMST, Poojapura 

Programme 
 

Invocation   

Welcome Address Prof. Sanjay Behari 
Director, SCTIMST 

Unveiling the 
plaque and 
inaugural address 

Dr. Jitendra Singh 
Hon. Minister of State (Independent Charge) for Science, 
Technology and  Earth Sciences, Govt. of India 

Honoring CPWD & 
construction team 
and address 

Shri. V. Muraleedharan  
Hon. Minister of State for External Affairs & Parliamentary 
Affairs 

 Felicitation Shri. V Sivankutty 
Hon. Minister, Govt. of Kerala 

  Smt. Veena George 
Hon. Minister, Govt. of Kerala  
Shri. V V Rajesh 
Hon. Councilor, Poojapura, Thiruvananthapuram 

 Vote of Thanks Dr. Harikrishna Varma P. R. 
Head, BMT Wing 
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