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SHD Italia
SHD Italia has been designing, manufacturing 
and installing surgical units, intensive care units 
and recovery care units for more than 30 years 

design projects and products on the basis of ac-
cumulated experience.

and prefabricated self-loading partition systems 

spaces in critical hospital departments requiring 
controlled bacterial contamination conditions.

-
laborating with top professionals in the healthcare 
sector, studying and developing solutions aimed 
at meeting the needs of customers and ensuring 

-
cal team.

A SHD Itália projeta, fabrica e instala há mais de 
trinta anos, na Itália e no estrangeiro, blocos ope-
ratórios, unidades de cuidados intensivos e servi-
ços de reanimação. Permanentemente aperfeiço-
ando tanto o projeto como o produto com base 
na experiência acumulada.

A SHD Italia produz avançados sistemas modula-
res de revestimento e paredes prefabricadas auto 

-
xibilidade espaço destinado aos serviços criticos 
hospitalares com condições de controlo de infe-
ção o seu conhecimento.

A SHD Itália oferece colaborando com os melho-
-

do esquemas e planos, procurando a total satisfa-

trabalho da equipa médica.

Surgical Units
Operating 
Adjoining Service Rooms
Unidade Cirurgicas
Blocos Opratórios
Salas de serviços adjacentes 

Intensive Care Units
Recovery Care Units
Unidades de cuidados intensivos 
e Recobro

Prefabricated
Modular Systems
Sistema modular 
pré-fabricado 
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Surgical Units

OPERATING THEATRES
From the technological standpoint the sur-
gical unit is the core of a modern healthcare 
facility.
The technological devices currently utilised 
are of a level of sophistication that permits 
integrated management of all the equip-
ment and data needed by the surgical team 
during their work.
The heavy workload to which theatre per-
sonnel are frequently subjected calls for a 
suite of comfortable and modern rooms, 
designed in such a way as to allow surgeons 
and the entire team to work with the maxi-

-
est possible level of protection for patients.
The instruments, utility networks, and fur-
niture must be such as to create an envi-
ronment that, although complex, is also 
uniform and integrated, where each func-
tion can be controlled and guaranteed and 
where operating and maintenance tasks can 

To date, SHD Italia has produced and in-
stalled more than 1000 Prefabricated Surgi-
cal Units in Italy and internationally, several 
of which have been in service for almost 30 
years although they still retain their original 
aesthetic and functional qualities.

BLOCO OPERATÓRIO
Do ponto de vista tecnológico, o bloco ope-
ratório é o serviço mais importante de uma 
clinia ou de um hospital.
Os dispositivos utilizados atualmente são 

totalmente integrada dos diferentes instru-
mentos e sistemas que a equipa médica uti-
liza durante o processo.
O espaço de trabalho da equipe médica ne-
cessita de ambientes modernos e confortá-
veis, concebidos para que o cirurgião e  e a 
sua equipa possam operar numa condição 
de máxima funcionalidade e segurança para 
o paciente. Os instrumentos, as redes do sis-
tema e o mobiliário têm de criar um espaço 
versátil, mas ao mesmo tempo único e que 
no conjunto qualquer função possa ser con-
trolada, garantindo que as operações de ges-

Até à data, a SHD Italia tem produzido e ins-
talado, em Itália e a nível internacional, mais 
de 1000 blocos operatórios com mais de 
trinta anos de utilização e que conservam, a 
despeito do tempo, as características estéti-
cas e  funcionais originais.

Blocos Operatórios

Atentos às suas necessidades

we listen
   to your needs
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ADJOINING SERVICE ROOMS
Today’s most popular solution for other ro-
oms in the Surgical Suite, Recovery Rooms 
and Intensive Therapy Units, consists of pa-
nels faced in HPL Laminate, an easily clea-
ned, impact and abrasion resistant material 

SALAS DE SERVIÇOS ADJACENTES
A solução mais requisitada para os serviços 
adjacentes à sala de operações, consiste em 
painéis com revestimento em resina fenólica 
de alta densidade (HPL), de limpeza fácil e 
elevada resistência ao impacto e à abrasão e 
de baixo custo.

Intensive Care Units and

Recovery Care Units

Unidades
de Cuidados
Intensivos
e Recobros
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WHY USE A PREFABRICATED SYSTEM?

1.  CONFIDENCE
• costs clearly stated well in advance;
• remarkably short realisation times;
• guaranteed hygiene.

2.  VERSATILITY - Throughout the execution of the works:
• low noise, clean, and dry installation procedures mean that the depart-

ment can continue to operate while work is in progress and ensure mini-
mum interference with adjoining departments;

• 
same project;

• 
technical requirements. 

 
3.  FLEXIBILITY - Once the new structure is operational:

• maintenance performed rapidly without generating department down-
times;

• 
revised legislative prescriptions;

• 
systems;

• -
ing radiation propagation;

• changes can be made easily to the operational layout to meet emerging 
requirements of the hospital structure.

4.  INNOVATION, ENVIRONMENTAL COMFORT AND VISUAL IMPACT
• Modern prefabricated systems are highly engineered and industrialised 

and, thanks to the use of aesthetically high quality materials, they make it 
possible to obtain an optimal visual impact and enhanced environmental 
comfort for the medical team.

Modular Systems
Prefabricated

PORQUÊ UTILIZAR UM SISTEMA PR FABRICADO?

1.  CONFIANÇA
• custos apresentados previamente;
• tempo de construção  reduzido;
• higiene garantida.

2.  VERSATILIDADE - Durante  a execução dos  trabalhos:
• processos de instalação e montagem de baixo nível de ruido, limpos e  secos, permitem a continuidade 

operacional dos serviços hospitalares durante  a instalação do sistema e asseguram  interferências mínimas 
nos  serviços adjacentes;

• compatibilidade na execução dos  trabalhos das diferentes especialidades;
• permite alterações durante o decorrer da obra. 

3.  FLEXIBILIDADE - Uma vez em funcionamento, permite com facilidade:
• manutenção rápida e sem  interrupções nos serviços;
• 
• 
• adaptação do sistema de forma a fornecer proteção contra radiações ionizantes;
• 

4.  INOVAÇÃO, IMPACTO VISUAL E COMFORTO AMBIENTAL
• Os sistemas pré-fabricados modernos são projetados e industrializados , graças à utilização de materiais de 

elevada qualidade estética, que permitem obter um melhor impacto visual e o máximo Comforto ambien-
tal  para a equipa médica.

Sistema Modular Pré-Fabricado
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TYPICAL TECHNICAL FEATURES OF MODERN 
PREFABRICATED MODULAR SYSTEMS:
•  
 The qualifying technical features of a properly 

executed system consist of its rounded shapes 
and the total absence of live edges, ensuring that 

- vertical sealing joints between facing panels;
- 
- 
- 

•  
 Avoiding the need for horizontal joints between 

panels and so minimising critical points of bacterial 
accumulation and proliferation.

•  
 Fewer vertical joints between panels thereby reduc-

ing critical points of bacterial accumulation and 
proliferation.

• Vertical level adjustment of subframe
 

•  Hermetic sealing and sound insulation
 The use of twin level sealing gaskets interposed be-

tween the rear edge of the panels and the subframe, 
combined with several other technical solutions, en-
sures a hermetic seal thus preventing  the ingress of 

contaminated air from system voids while imparting 
an excellent level of sound insulation. The hermetic 
nature of the structure also actively contributes to 

•  
 

or 1.
•  Viewing windows
 It must be possible to integrate hermetically sealed 

partially or totally glazed viewing modules.
•  Sealed and hermetically sealed doors
 It shall be possible to install sealed or hermetically 

sealed doors also in conventional masonry walls in 
the department for use in refurbishment projects.

•  Finishing panels
 

ensure that the appropriate version of the same sys-
tem can be used throughout the entire department. 
The most high-tech areas of the suite are generally 

highest technological performance while adjacent 
rooms can be created using less sophisticated mate-
rials that retain the same aesthetic appearance and 
compatible performance levels.

•  Ease of disassembly
 -

ishing panels shall be rapidly and individually de-
mountable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MODERNOS SISTEMAS
MODULARES PR FABRICADOS:
•  Nivelação
 

arredondadas e  ausência de arestas, assegurando que todas as superfí-
cies sejam complanares entre elas sem superfícies salientes, em particu-
lar:
- juntas  entre painéis;
- forros de  portas e painéis  de acabamento;
- tetos falsos e paineis de acabamento;
- piso e painéis  de acabamento.

•  Altura total de paineis de acabamento
 Evitando a necessidade de juntas  horizontais entre os painéis  de acaba-

mento, minimizando os pontos críticos de  acumulação e proliferação de 
bactérias.

•  Largura máxima dos painéis de acabamento
 com menos juntas verticais entre painéis de acabamento, reduzem-se os 

pontos críticos de contaminação proliferação bacteriana.
•  Regulação  vertical da estrutura inferior
 

irregularidades entre a betonilha\piso atè pelo menos ± 20mm
•  Estanquididade hermética e isolamento acústico
 A utilização de juntas de vedação entre a extremidade traseira dos pai-

néis e da estrutura, assim como com outras soluções técnicas, garantem 
-

mento acústico.
•  
 

resistência ao fogo.
•  Janelas
 Terá de ser possivel integrar módulos hermeticamente selados de janelas 

total ou parcialmente envidraçadas.
•  Portas  seladas e hermeticamente fechadas
 Deverá ser possível a instalação destas portas em paredes de alvenaria 

convencionais para utilização em projectos de remodelações.
•  Painéis  de acabemento
 

desempenhos, que asseguram o uso completo do sistema. Nos ambien-
-

da, enquanto que nas zonas adjacentes se utilizam materiais com inferior 
nível tecnológico, mantendo uniformidade estética e funcional.

•  Facilidade de desmontagem
 Os painéis de acabamento e de teto são desmontados rápida e individu-

almente.
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Lindo® System
CHARACTERISTICS
The Lindo® prefabricated self-loading modu-
lar System, available in wall cladding or parti-

panels, doors and integrated accessories are 
mounted.  

The design of the Lindo® System ensures 
that the same basic self-loading subframe 

RANGE OF SURFACE FINISHINGS:
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Toughened Glass;
• Stainless Steel;
• Powder Coated Stainless Steel;
• Painted Steel;

• HPL Laminate.

GAMA DE SUPERFICIES DE ACABAMENTO:
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Vidro temperado;
• Aço inoxidável;
• Aço inixidável pintado;
• Aço pintado;

;
• Resina fenólica, laminada, de alta densidade (HPL).

CARATTERISTICHE
O sistema modular auto-portante pré-fabri-
cado Lindo®, disponível na versão de cama-
das ou particionada, oferece inovação tec-

composição básica de uma sub-estrutura de 
aço em que: painéis de revestimento, porta 
e acessórios são instalados.

JUNTAS VERTICAIS:
1. Junta de união em silicone não tóxico. 
Esta solução confere uma selagem hermé-
tica e permite a expansão linear, a par de 
assegurar um processo de desmontangem 
individual fácil e rápido - mesmo após a en-
trada em funcionamento do serviço.

2. Silicone não tóxico de estrutura mono-
lítica, em conformidade com as normas 
para locais asseticos, e resistente ao ataque 
de microrganismos. Esta solução confere 
uma selagem hermética e superfícies com-
pletamente planas, a par de assegurar um 
processo de desmontangem individual fácil 
e rápido – mesmo após a entrada em fun-
cionamento do serviço.

3. Soldaura. Apenas pode ser efetuada sol-
dadura nos painéis de revestimento Asepsi 
Antibacterial SMS® (Solid Mineral Surface®) 
e, embora a mesma permita obter uma su-

consequentemente a facilidade de desmon-
tagem individual do painel.

VERTICAL JOINTS:
1. Joint-cover gasket in nontoxic silicone 
rubber. This solution imparts a hermetic 
seal and allows linear expansion, while also 
ensuring fast and easy demounting of indi-
vidual panels – even once the department is 
operational.

2. Made of nontoxic monolithic structural 
silicone in compliance with standards con-
cerning clean rooms, and resistant to micro 
organism attack. This solution ensures her-

surfaces, while also allowing fast and easy 
demounting of individual panels even once 
the department is operational.

3. Welding. Welding can be performed ex-
clusively on Asepsi Antibacterial SMS® (Solid 
Mineral Surface®) panels and, although it 

face it eliminates the facility for subsequent 
demounting of individual panels.

Sistema Lindo®

1

2

3
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HYGIENE

with no protrusions.

to the performance of the air treatment system by ensuring that there is no 
ingress into clean air rooms of potentially contaminated air in system voids.

ACOUSTIC INSULATION

FIRE RESISTANCE

X-RAY PROTECTION
Whenever necessary, Lindo® System can be equipped with X-ray shielding 
composed of 99.9% purity lead sheets housed in the system’s wall cavities.

LOOKS
The use of aesthetically appealing material translates into higher levels of 

-

respect to those in adjoining areas of the suite, colours can be perfectly 
matched or coordinated, with impressive results in terms of overall visual 
impact.

HIGIENE
O sistema Lindo® oferece total facilidade de limpeza e sanitização, graças à 
ausência de arestas vivas e ao facto de as superfícies serem perfeitamente 
planas e sem protuberâncias.

ativamente para o desempenho do sistema de tratamento do ar, assegu-
-

taminado.

INSONORIZAÇÃO

RESISTÊNCIA AO FOGO
Todos os materiais aplicados apresentam excelentes características de re-
sistência ao fogo.

PROTEÇÃO RAIOS X
Sempre que necessário, o sistema Lindo® pode ser equipado com proteção 
aos raios X, composta por folhas de chumbo puro (99.9%) alojadas nas cavi-
dades do sistema de paredes.

APARÊNCIA
O uso materiais esteticamente apelativos traduz-se em elevados níveis de 
conforto ambiental para equipes da unidade cirúrgica.
Devido à grande oferta de cores, mesmo quando os painéis do bloco ope-
ratório são de materiais distintos dos apliclados nos serviços adjacentes, a 
mesmas podem ser perfeitamente ajustadas e conjugadas, com impressio-
nantes resultados em termos gerais do impato visual.
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Oferecemos um serviço chave na mão

    we provide
a turnkey service

Lindo® Doors
The Lindo® System allows the integrated and 
perfectly coplanar incorporation of sealed or 
hermetically sealed doors.
Doors can be hinged or sliding with one or 
two leaves, with automatic or manual open-
ing.
The same door types can also be installed 
in conventional walls to create coordinated 
aesthetics (and functionality) throughout 
the entire department.

O Sistema Lindo® permite a aplicação inte-
grada e contínua de portas de retenção nor-
mal ou hermética, assegurando a total nive-
lação das superfícies. Estas portas podem ser 
deslizantes  ou  pivotadas de batente, de fo-
lha simples ou dupla e com abertura manual 
ou automática.
Os mesmos tipos de portas podem ser ins-

conferir homogeneidade estética em todo 
o serviço.

Portas Lindo®

FINISHING DOOR PANELS
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Toughened Glass;
• Stainless Steel;
• Powder Coated Stainless Steel;
• Asepsi Ceramicsteel®
 porcelain steel;

 HPL Laminate;
• HPL Laminate.

GAMA DE SUPERFICIES
DE ACABAMENTO
PARA OS PAINEIS DAS PORTAS
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Vidro temperado;
• Aço inoxidável;
• Aço inixidável pintado;
• Aço esmaltado cerâmico ASEPSI;
• Resina fenólica, 
 de alta densidade (HPL);
• Resina fenólica, laminada,
 de alta densidade (HPL).



18

3D Design
Normally, conventional CAD Design systems are 
still able to satisfy requirements for the design of 
relatively simple hospital environments.
However, the very high level of technology incor-
porated in a modern Surgical Unit calls for thor-
ough planning of every minimum detail of the 
available space.
Firstly, the potential level of satisfaction of the re-
quirements to be addressed must be analysed in 
advance.
Once the technological, functional, dimensional 

the designer can create an environmental layout 
view with tools that make it possible to reproduce 
the entire area of the project in 3D.

with the utmost precision, both in the visible and 
occupied areas (work spaces) and in concealed ar-
eas of the system, i.e. all the voids and cavities in 
which technical systems are to be accommodated.
This is particularly helpful since a surgical unit nor-
mally contains a high density of technical systems 

of technical systems without being obliged to in-
fringe on room spaces and volumes.
This problem is especially common in renovation 
work, where designers frequently encounter insuf-

positions for the accommodation of supply equip-
ment.
It follows that the very high technological level of 
the equipment installed in an operating theatre 
calls for a careful analysis of the siting and routing 
of the technical systems to which the various ap-
pliances are connected.

Right from the start the 3D project provides a faith-

Surgical Unit – an invaluable tool helping to keep 
track of design aspects throughout the entire dura-
tion of the project.
Each phase of management and installation on the 
worksite can be easily monitored because the en-
tire process of preparation, supply, and delivery of 
materials to the site is guided and coordinated di-
rectly by the highly precise and sequential output 
data that the planning software retrieves directly 
from the virtual layout.
This makes it possible to achieve a drastic reduc-
tion in the times required for procurement and 
shipping of materials to the worksite, ensuring that 
availability is perfectly coordinated with require-
ments in the various stages of erection.
This means that the designer can immediately get 

customer the same level of access simply by for-

The 3D project allows the end user to check the 
functionality of the spaces, instrumentation and 
furniture in a totally intuitive manner – even for 
people with little or no experience in interpreting 
2D layout drawings.
Navigating through the Surgical Unit using virtual 
reality tools allows the user to interact with the 
environment and achieve total familiarity with the 

For particularly complex environments or criti-
cal situations, it’s also possible to simulate move-
ments, postures, and ease of access to objects or 
equipment.
A reliable preview of what will become the real sit-
uation of instruments and accessories in the area 
makes it possible to optimise ergonomic aspects 
of the Surgical Unit.

Normalmente, no desenho de ambientes hospitalares menos com-
plexos, os sistemas tradicionais  de Desenho Assistido por Comptador 
(Computed Aided Design) - CAD) ainda apresentam respostas ade-
quadas, no entanto, o elevado conteúdo tecnológico de um Bloco 
Operatório exige uma meticulosa conceção de todos os espaços.
Os modernos instrumentos de desenho CAD constituem um suporte 
válido para: o arquiteto, o engenheiro e a equipa que tratará de obter 
resultados excelentes em termos de desempenho e funcionalidade.

-
ção dos requisitos. 

-
sionais e económicos, o projetista  cria o Layout do ambiente com ins-

no qual necessita  trabalhar.

e pontos críticos presentes, tanto no que respeita à formação do 
ambiente de trabalho, que vai ser habitável e visível (espaços de tra-
balho), como nas zonas ocultas, nos espaços e nas cavidades  onde 
existam  equipamentos.
De fato, os equipamentos e acessórios a instalar no interior do bloco 
operatório exigem uma cuidadosa análise, de forma a ultrapassar as 

volumes.
-

ção, onde  existam bancadas  demasiado baixas ou locais demasiado 
pequenos destinados ao alojamento dos diferentes equipamentos ou 
maquinarias.
Portanto, o elevado nível tecnológico dos aparatos presentes no Blo-
co Operatório  necessitam de um estudo particular da  sua localização 
e  redes de alimentação.

controlo da realização do plano durante as obras.
Cada fase de gestão ou execução é facilmente controlada, uma vez 
que todo o processo de preparação, aprovisionamento e envio dos 
materiais é  controlado diretamente pelo software de planeamento, 
extremamente preciso e sequencial, resultante do projeto  virtual.
Este processo permite reduzir drasticamente os tempos aprovisiona-
mento e transporte de materiais para o local da obra,  garantindo as-
sim a coordenação das diversas fases de montagem. 
Deste modo, o projetista obtém desde o início a visão completa do 
conjunto, para que  a possa transmitir ao cliente.

a utilidade dos espaços, mobiliário e  instrumentos, com mais facilida-
de do que através do desenho bidimensional.
Percorrendo a Unidade Cirúrgica com recurso às ferramentas de re-
alidade virtual, permite ao utilizador/cliete interagir com o ambiente 

Para ambientes particurlarme complexos ou situações criticas, tam-
bém é possível simular movimentações, posicionamentos, e um fácil 
acesso a objetos ou equipamentos.
Uma pré-visualização credível daquela que será a real disposição dos 
instrumentos e acessórios no ambiente de trabalho, faz com que seja 
possível otimizar os aspetos ergonómicos da unidade cirúrgica.

Projeto 3D



Made in Italy

SHD ITALIA S.r.l.
Corso Italia 11 - Zona Industriale
28010 FONTANETO D’AGOGNA

Novara - Italy
Tel. +39 0322 862030
Fax. +39 0322 862031

shd@shd.it

www.shd.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

ISO 9001

“Reliability
guaranteed by 30
years of experience
in the design and
development of
cutting-edge healthcare 
technology”
“Fiabilidade garantida 
por 30 anos de 
experiência na concepção 
e desenvolvimento
de tecnologia médica
de ponta”

OUR PRODUCTS:

• Prefabricated modular systems
• Hermetically sealed suspended ceilings
• Fixed and free-standing furniture units
• Air-tight and hermetically sealed sliding doors
• Air-tight hinged doors
• ASEPSI LABSTEEL® laboratory monolithic
 worktops in vitreous enamel steel

OUR SERVICES:

• Specialist consultancy
• Price quotations
• Project design
• Production
• Installation
• Technical assistance
• Maintenance

OS NOSSOS PRODUTOS:

• Sistemas modulares pré-fabricados
• Tetos suspensos hermeticamente selados

• Portas  deslizantes estanques
 ao ar e hermeticamente seladas
• Portas pivotantes de batente estanques ao ar
• Superfícies monolíticas laboratoriais em
 ASEPSI LABSTEEL® - aço vítreo esmaltado

OS NOSSOS SERVIÇOS:

• Consultoria especializada
• Orçamentos
• Conceção de projetos
• Produção
• Instalação
• Assistência técnica
• Manutenção


