


SHD Italia
SHD Italia has been designing, manufacturing and  
installing prefabricated modular systems for more 

-
ing design projects and products on the basis of 
accumulated experience.

and prefabricated self-loading partition systems 

spaces in critical hospital departments requiring 
controlled bacterial contamination conditions.

-
laborating with top professionals in the health-
care sector, studying and developing solutions 
suitable for Surgical Units, Intensive Care Units, 
Dialysis Units and Central Sterile Services Depart-
ments.

SHD Italia projeta, fabrica e instala desde há mais 
de 30 anos em Itália e no estrangeiro, sistemas 
modulares prefabricados melhorando sempre o 
projeto e o produto graças à sua experiência.

A SHD Italia fabrica sistemas especiais modulares 
de revestimento e paredes prefabricadas auto-
portantes que garantem uma utilização ideal e 

-
pitalares críticos com contaminação bacteriana 
controlada.

A SHD Italia disponibiliza o seu know-how cola-

estudando e criando soluções constantes de pro-
jetos adequados para os Blocos Operatórios, Uni-
dades de Cuidados Intensivos, Unidades de Diáli-
se e Centrais de Esterilização.

Surgical Units
Operating Rooms
Adjoining Service Rooms
Blocos Operatórios 
Salas de Operações
Espaços Contíguos de Serviço 

Intensive Care Units
Unidades de Cuidados Intensivos

Dialysis Units
Unidades de Diálises

Central Sterile 
Services Departments
Centrais de Esterilização

Lindo® Doors
Portas Lindo®
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      is an 
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Surgical Units

OPERATING ROOMS
From the technological standpoint the sur-
gical unit is the core of healthcare facilities.
The technological devices currently utilised 
are so sophisticated that permit an integrat-
ed management of all the equipment and 
data needed by the surgical team during 
their work.
The heavy workload to which the person-
nel is subjected calls for comfortable and 
modern environments, designed to allow 
surgeons and the entire team to work with 

the appropriate protection for the patient.
The instruments, utility networks, and fur-
niture must create an environment that, 
although complex, is also uniform and inte-
grated where each function can be control-
led and guaranteed and where operating 
and maintenance tasks can be expedited 

Inside Operating Rooms the panels mainly 
-

terial Asepsi Solid Mineral Surface®, Glass, 
Stainless Steel or Powder Coated Stainless 
Steel.

To date SHD Italia has manufactured and in-
stalled more than 1000 Prefabricated Surgi-
cal Units in Italy and abroad, several of which 
have been in service for almost 30 years al-
though they still mantain their original aes-
thetic and functional qualities.

SALAS DE OPERAÇÕES 
Do ponto de vista tecnológico o bloco ope-
ratório é o ponto focal dos estabelecimentos 
de saúde. 
Os dispositivos atualmente utilizados são as-

gestão integrada dos equipamentos e de to-
dos os dados necessários à equipa cirúrgica 
durante a intervenção. 
Os ritmos acelerados a que o pessoal é sub-
metido exigem um conjunto de ambientes 
confortáveis e modernos, concebidos por for-
ma a permitir aos cirurgiões e à equipa ope-
rarem com a máxima funcionalidade e com 
uma proteção do doente adequada. 
A instrumentação, as redes de instalação e o 
mobiliário devem criar um espaço que, em-
bora complexo, é simultaneamente uniforme 
e integrado, onde cada função possa ser con-
trolada e garantida e as operações de gestão e 

Dentro das Salas de Operação os painéis 
maioritariamente utilizados têm acabamento 
em: Antibacteriano Asepsi Solid Mineral Sur-
face®, Vidro, Aço Inoxidável ou Aço Inoxidável 
Pintado. 

Até à data a SHD Italia produziu e instalou, em 
Itália e no estrangeiro mais de 1000 Salas de 
Operações Prefabricadas, em funcionamento 
desde há quase 30 anos e que a despeito do 
tempo, conservam intactas as características 
técnicas e funcionais originais.

Blocos Operatórios

Atentos às suas necessidades

we listen
   to your needs
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we work
        with you to develop
     the optimal solution

Juntos projetamos a solução ideal

7

ADJOINING SERVICE ROOMS
In the other areas of the Surgical Unit the 

-
nate, easily cleanable, shockproof, abrasion 
resistant and with cost savings.

ESPAÇOS CONTÍGUOS DE SERVIÇO 
Nos demais ambientes do Bloco Operatório 
são maioritariamente utilizados painéis em 

-
par, resistentes ao impacto, à abrasão e de 
custo decididamente inferior.
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Intensive Care Units

The Intensive Care Unit (ICU) is an hospital 
department where the patient receives in-
tensive, monitored and continuous thera-
pies.
Generally it is an open space for the recovery 
of several patients, constantly supervised by 
the personnel of the department in order to 
guarantee a timely intervention in case of 
necessity.

There are many typologies of intensive cares, 
which are divided for pathology and age, 
the main ones are:
- post-anesthesia care unit;
- burns intensive care unit;
- neonatal and pediatric intensive care unit;
- psychiatric intensive care unit;
- coronary intensive care unit.

Os Cuidados Intensivos são uma unidade hos-
pitalar onde são administrados, ao doente, 
cuidados intensivos, monitorizados e contí-
nuos. 
Normalmente, trata-se de um openspace para 
internamento de numerosos doentes, cons-
tantemente monitorizados pelo pessoal desta 
unidade com o intuito de garantir uma inter-
venção imediata em caso de necessidade.

Existem muitos tipos de cuidados intensivos 
subdivididos por patologias e faixas etárias, 
as principais são: 
- cuidados intensivos pós-operatórios; 
- cuidados intensivos para queimados;  
- cuidados intensivos neonatais e pediátricos: 
- cuidados intensivos psiquiátricos;
- cuidados intensivos coronários.

Unidades de Cuidados Intensivos

The complex procedures, aimed at the restore and sup-
port of the vital functions seriously damaged, need a high-
ly functional environment: access on 4 sides of the bed, 
an area for the monitoring and therapy equipment, glass 
surfaces which allow an easy observation of patients by 
the nurses, even if there are separate boxes.

SHD Italia’s prefabricated modular systems meet ade-
quately the requirements and fundamental characteristics 
for all Intensive Care Units.

Os procedimentos complexos, visando o recobro e suporte 
das funções vitais seriamente comprometidas, necessitam de 
um ambiente altamente funcional: acesso garantido aos qua-
tro lados da cama, espaço para os equipamentos de monito-
rização e terapia, superfícies vidradas que permitam um fácil 
controlo dos doentes por parte do pessoal de enfermagem, 
mesmo caso se opte por uma solução de boxes separadas.

Os sistemas modulares prefabricados da SHD Italia respon-
dem adequadamente às necessidades e aos requisitos bási-
cos das Unidades de Cuidados Intensivos de qualquer tipo. 
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oferecemos-lhe um serviço “chave na mão” 

    we provide
a turnkey service

Dialysis Units

Nephrology Units, which care about kid-

single stations where patients are submit-
ted to dialysis.
The dialysis, better known as hemodialysis, 
is a therapy given to people with reduced 
or absent kidney functionalities, which is 
the terminal stage of many illnesses that 
damage the kidney and can be stopped 
only with an organ transplant.
The dialysis, which generally lasts 4 hours 
and has to be repeated thrice a week, 
consists of removing toxic substances ac-
cumulated in the blood using an external 

As Unidades de Nefrologia, que se ocupam 
de doenças renais, incluem centros equi-
pados com postos individuais, onde os do-
entes são submetidos a diálise. 
A diálise, mais conhecida como hemodiá-
lise, é uma terapia administrada a pessoas 
com funcionalidade renal reduzida ou au-
sente, condição que representa a fase ter-
minal de muitas doenças que afetam o rim 
e que não pode ser interrompida senão 
mediante o transplante deste órgão. 
A diálise, que dura em média 4 horas e deve 
ser repetida 3 vezes por semana, consiste 
em remover as substâncias tóxicas acu-
muladas no sangue mediante a utilização 

Unidades de Diálise

Patients who come to this department to 
carry out the dialysis, have a dedicated area 
with equipment apposite for this therapy 

-
sonnel.

SHD Italia’s prefabricated modular systems 
meet adequately the fundamental require-
ments for these hospital departments, in 
particular they are suitable for the structure 
of the dialysis equipment.

Os doentes que vêm a esta unidade para 
fazerem diálise, dispõem de uma área equi-
pada com equipamento adequado para esta 
terapia e são permanentemente acompa-

Os sistemas modulares prefabricados da SHD 
Italia respondem adequadamente aos requi-
sitos essenciais exigidos por estas unidades 

para as estruturas que suportam as máquinas 
de diálise. 
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Central Sterile 
Services Department 

The Central Sterile Services Department 
(CSSD) plays an essential role in the activity of 
the Surgical Units for the control and reduction 
of infections.
This unit is composed of an area dedicated to 
the reception, wash and packaging of mate-
rials, an area for the sterilization and another 
one for the storage and distribution of steri-
lized materials.
The Central Sterile Services Department is di-
vided into:
-  Operative zone where uniforms and instru-

ment kits are controlled, packed and stored;
-  Accessory zone where the authorized per-

sonnel transits with trolleys for the carriage of 
materials.

A Central de Esterilização assume um pa-
pel fundamental nas atividades dos Blocos 
Operatórios pelo controlo e redução das 
infeções. 
Esta unidade é composta por uma área 
destinada à receção, lavagem e embala-
gem dos materiais, uma à esterilização e, 

-
buição de materiais esterilizados. 
A Central de Esterilização é subdividida em:

-  Áreas Operacionais onde são embalados e ar-
mazenados os kits de instrumentos e vestuário;

-  Áreas Auxiliares onde o pessoal autorizado 
transita com os carrinhos para o transporte 
de materiais.

Centrais de Esterilização

The aim of this important hospital depart-
ment is to grant high levels of microbio-
logical security by leveling the ways of 
preparation of devices and by keeping 
them in a disinfected condition until their 
use.

SHD Italia’s prefabricated modular sys-
tems, both with stainless steel panels and 

fundamental requirements of all Central 
Sterile Services Departments.

O objetivo desta importante unidade hos-
pitalar é garantir elevados níveis de segu-
rança microbiológica uniformizando os 
modos de preparação dos dispositivos e 
mantendo-os esterilizados até à sua utili-
zação. 

Os sistemas modulares prefabricado da 
SHD Italia, quer com painéis em aço ino-
xidável quer com outros acabamentos res-
pondem aos requisitos básicos de todas as 
Centrais de Esterilização. 1312



Lindo® Doors
Hospital doors have a fundamental role in 
the critical hospital departments.

SHD Italia designs, produces and installs Lin-
-

rantee and security.
 
Lindo® Doors are conceived not only to-
gether with the Lindo® System, but they 
can be proposed also for refurbishment or 
reparation interventions in public or private 
hospitals and clinics. The whole range of 
Lindo® Doors meets the needs of customers 

work of the medical team.

As portas hospitalares têm um papel funda-
mental nas unidades hospitalares de alta criti-
cidade. 

A SHD Italia projeta, fabrica e instala as Por-
tas Lindo® que oferecem sempre qualidade, 
garantia e segurança.

As Portas Lindo® são concebidas não ape-
nas em conjunto como o próprio Sistema 
Lindo®, mas podem também ser propostas 
para reparações ou restruturações de hos-
pitais públicos ou privados e clínicas. Toda a 
gama de Portas Lindo® satisfaz as exigências 

trabalho à equipa médica.

Portas Lindo®

RANGE OF LINDO® DOORS:

• Sliding or hinged;
• Automatic or manual;
• Air-tight or hermetically sealed;
• One or double leaf;
• With or without X-Ray Shielding.

FINISHING DOOR PANELS:

•  Antibacterial Asepsi SMS®  
(Solid Mineral Surface®);

•  Toughened Glass;
•  Stainless Steel;
•  Powder Coated Stainless Steel;
•  Asepsi Ceramicsteel® porcelain steel;
•   HPL Laminate;
•  HPL Laminate.

GAMA DE PORTAS LINDO®: 

• Deslizantes ou de charneira;  
• Automáticas ou Manuais; 
• De retenção normal ou hermética;  
• Com uma ou duas partes; 
• Com ou sem blindagem Anti-Rx.

PAINÉIS DE ACABAMENTO PARA PORTAS:

• Antibacteriano Asepsi SMS®
  (Solid  Mineral Surface®); 
• Vidro Temperado;
• Aço Inoxidável;
• Aço Inoxidável Pintado;
•  Aço Revestido a Porcelana Asepsi Cera-

micsteel ®; 
•  de Laminado HPL
• Laminado HPL
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Made in Italy

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 
pelos nossos 30 anos 
de  experiência no 
estudo e fabrico da mais 

hospitalar”


