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Equipamentos oferecidos

• Vende-se laser de fotocoagulação EyeLite
com adaptador para lâmpada de fenda, em óti-
mo estado de conservação comprovado por con-
trato de manutenção Alcon.
Contatos pelo e-mail coitape@yahoo.com

• Vende-se aparelho Sumit-Apex para eximer
para miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ca-
vidade nova, manutenção Alcon. Preço: US$ 40
mil (o normal seria US$ 60 mil). Contatos pelo
telefone (19) 3231-5119.

• Clínica em Brasília vende os
seguintes equipamentos: lâm-
pada de fenda Topcon SL3E-6E
(220v); ceratômetro Reichert
K-2 (220 v): ecobiômetro Storz
ULT1000 (220v); Contatos pelo
telefone (61) 3273-1141 ou fax
(61) 3349-4297 com Sra. Nair
Freitas.

• Vende-se tonômetro de não
contato Topcon CT-80 por R$
16.800,00. Contatos pelo tele-
fone (11) 7698-2100.

• Vende-se faco Universal 2
com sistema Legacy e duas ca-
netas Legacy novas; lâmpada
de fenda D. F. Vasconcelos com
tonômetro; ecobiômetro com
paquímetro D. G. Med. Todos os
aparelhos funcionando e em excelente estado.
Contatos pelos telefones (21) 2454-7171 ou
2489-9156. 

• Vende-se facoemulsificador da Mediphacos
Regency 20/20, praticamente sem uso. Preço a
combinar. Tratar com Dr. Eugênio pelos telefo-
nes (41) 3422-3766 ou (41) 9978-2899.

• Clínica Oftalmológica vende autor-refrator
Zeiss P/N:36-421, modelo 5015, S/N:5015- 3225,
na caixa, por R$ 15.000,00. Contatos com Dr.
Paulo Silvério ou Dra. Ana Cristina Picchioni pe-
lo telefone (31)3283-9859.

• Vende-se aparelho de facoemulsificação Al-
con, Modelo Laureate, que veio para substituir
o Legacy, novo, na caixa, sem uso, com nota fis-
cal e aparelho de facoemulsificação Univeral II
(placa recentemente trocada. Motivo: fecha-
mento de clínica. Preço: a combinar. Contatos
pelo telefone (19) 3231-5119 c/ Dr. Gustavo
Abreu.

• Vende-se em conjunto ou em separado:
Greens BL novo por R$ 6.000,00; lâmpada de
fenda Topcon SL3L usada por R$ 13.000,00; re-
tinoscópio e oftalmoscópio Welch Allen por R$
1.200,00; lensômetro Topcon por R$ 1.500,00;
projetor de optotipos R$ 500,00. Contatos pelo
e-mail: Jbregion@hotmail.com ou pelo celular
(11) 9782-8879. 

• Vende-se foco cirúrgico Light Show 01
Cúpula; autoclave AHMC3 SERCON 12 Litros;
faco-emulsificador LEGACY Série 2000 AL-
CON, em ótimo estado de conservação. Inte-
ressados devem entrar em contato com enfer-
meira Poliana, pelo telefone: (42) 3621-7777
ou e-mail: adm.iog@onda.com.br

Equipamentos procurados

• Compro microscópio usado Möller ou Zeiss
com carona e XY. Tratar com dr Francisco Viana
nos telefones (86) 3232-5624 ou 3221-3183 ou

9427-2084. Vende-se aparelho pa-
ra faco Prestige e Microsc DFV,
com nota fiscal nos mesmos te-
lefones.

Oportunidades 
de trabalho

• Clínica situada na zona norte
de São Paulo (SP), próximo ao
metrô Santana, oferece oportu-
nidade de trabalho para colegas
oftalmologistas. Os interessados
podem entrar em contato através 
do e-mail:
celso.oftalmologia@gmail.com

• Clínica de Santo André (SP)
disponibiliza serviços para médi-

cos oftalmologistas. Informações
pelo telefone (11) 4436-8822 ou através do e-
mail: aleman_oe@hotmail.com

Diversos

• Compra-se aparelhos oftalmológicos anti-
gos. Contatos através do e-mail:
imprensa@cbo.com.br
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O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO publica gratuitamente, nesta seção de classificados,
anúncios de interesse da comunidade oftalmológica com a única finalidade de prestar mais 

um serviço aos associados do CBO. Sempre que possível, os anúncios são confirmados antes 
de sua publicação. Entretanto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e o jornal não têm qualquer

responsabilidade pelo conteúdo dos anúncios e muito menos pelos negócios eventualmente
efetivados a partir de sua publicação. É fundamental que o comprador tome os devidos cuidados

para verificar a procedência dos materiais e equipamentos que estiver adquirindo e que o vendedor
se precavenha com as garantias necessárias a este tipo de transação.

Envie as informações
através do e-mail
imprensa@cbo.com.br 
ou pelo fax (11) 3171-0953

Para

anunciar




