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Equipamentos oferecidos

• Vende-se autorefrator Huvitz MRK
3100p com ceratômetro, com nota
fiscal, um ano de uso, praticamente
novo. Tratar com Dr. Ricardo Calado
no telefone (81) 9679-9610.

• Vende-se microscópio DF Vas-
concelos modelo M-900. Informações
pelo telefone (15) 3271-1583 ou
através do e-mail:
coitape@yahoo.com

• Vende-se faco Universal 2 com
sistema Legacy em ótimo estado de
conservação e revisado. Contato: Dr.
Rivaldo pelo telefone (62) 3307-1745.

• Vende-se os seguintes aparelhos:
projetor Bausch & Lomb (R$ 1.800,00);
paquímetro óptico Haag-Streit tipo I
(R$ 1.200,00); oftalmoscópio binocu-
lar indireto Topcon ID-5 (R$ 2.500,00);
lente de Lombart dupla asférica 20D

(R$ 300,00); biômetro DGH Jed-Med
Ultrassonic A-Scan (R$ 2.500,00);
coluna Bausch & Lomb (R$ 800,00);
caixa de prismas soltos Luneau-Fran-
ce (R$ 500,00); microscópio cirúrgico
D. F. Vasconcellos MC-M92 (R$
12.000,00); coagulador de diatrermia
Intercrios PY-I (R$ 1.200,00); lanterna
de luz ultravioleta (R$ 450,00); alicate
para lacrar frascos de LC (R$ 80,00);
mesa Adaga manual LF (R$ 500,00);
epilador de cílios (R$ 70,00); suporte
de cabeça para cirurgia (R$ 50,00);
bisturi de diamante dupla-face (R$
1.200,00); Gauge (R$ 300,00); motor-
zinho para retirada de corpo estranho
(R$ 90,00); ferramentas variadas para
cirurgia (à combinar); LIO’s Alcon para
extracapsular (à combinar). 
E mais, os seguintes aparelhos para
Medicina Estética: carboxiterapia
Carbitec (R$ 9.000,00); mega-som
Skiner (R$ 3.000,00); corpo 10 Skiner
(R$ 3.500,00); ultra-som + endermote-
rapia Skiner (R$ 2.000,00). Contatos

com Dr. Celso Tavares (CRM23185)
pelos telefones: 
(15) 3411-5071 ou (15) 8115-1308 ou 
ainda através do e-mail:
c.tavares@yahoo.com.br 

• Vende-se coluna Xenônio TS 2;
coluna CS1 Cemapo; duas mesas Xe-
nônio para lâmpada de fenda ou se-
melhantes; ceratômetro Fenda mode-
lo Javal. Os interessados devem en-
trar em contato com Dra. Raquel pe-
los telefones (34) 3291-2400 ou (34)
9162-0167.

• Vende-se ecobiômetro com
paquímetro DG Medi, novo e em
perfeito estado de funcionamento.
Contatos com o Centro Catarata
Madureira pelos telefones (21) 2454-
7171 ou 2489-9156.

• Vende-se régua de esquiascopia
(R$ 400,00); coluna elétrica Start (R$
1.000,00); coluna CSL Cemapo antiga
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(R$ 300,00); tonômetro de aplanação
Haag Strett (R$ 2.000,00); projetor
TOC modelo BL (R$ 900,00); coluna
Cemapo CSL (R$ 350,00); cadeira
mecânica tipo cabeleleiro com en-
costo de cabeça e pedal para ele-
vação (R$ 250,00); lâmpada de fenda
Bobes antiga, com coluna automática
Start 1 + plataforma para tonômetro
(R$ 2.500,00); lensômetro Appassany
de leitura interna (R$ 900,00); cadeira
elétrica Pallas (R$ 700,00); refrator
TOC (R$ 3.500,00) e lâmpada de fenda
Cemapo com mesa elétrica (R$
5.000,00). Os interessados devem
entrar em contato com Raquel ou
Andréa pelos telefones (11) 3845-
6277 / 3842-8382 /3845-4964.

• Vendo caneta do Legacy com pou-
quíssimo uso. Interessados devem
entrar em contato pelo e-mail:
olhare.secretaria@gmail.com

• Vende-se aparelho de facoemulsifi-
cação Legacy, Série 20000, Alcon,
semi-novo, um único usuário, manu-
tenção periódica certificada pela
empresa. Acompanha uma ponteira
de faco e uma de I/A. Valor
R$39.000,00, facilita pagamento.
Contato com Poliana, pelo telefone
(42) 3621-7777 ou através do email:
adm.iog@onda.com.br

• Vendo todos aparelhos de um
consultório de oftalmologia por mo-
tivo de aposentadoria. Tratar com Dr.
Luiz Carlos no telefone (11) 2941-5356.

• Vende-se facoemulsificador Uni-
versal 2 da Alcon, com up-grade para
Legacy, em perfeito estado e fun-
cionando, acompanha uma caneta do
Legacy, uma caneta de IA, uma pon-
teira zerada para vitrectomia, kits de
MAX-VAC e kits luvas/ ponteira/câmara
de testes. Preço: R$ 23.500,00. Contato

pelo telefone (49) 9106-1503 com Dr.
Maurício Braga ou através do e-mail
mauriciobraga1@yahoo.com.br

• Hospital Oftamológico de Sorocaba
vende auto-refrator Humphrey Intru-
mental com Keratometria, no valor R$
5.000,00 e auto-refrator Nidek, no
valor R$ 4.800,00. Interessados de-
vem entrar em contato com Gisele
Mazetto pelo telefone (15) 3212-7074.

• Vende-se duas lâmpadas de fenda
de 3 aumentos, novas, na caixa, por R$
10.300,00 cada. Contatos com Sr. Alan
pelo telefone (11) 9741-2851 ou
através do e-mail:
alanreis454@hotmail.com 

• Vende-se lâmpada de fenda DFV 2
aumentos com mesa (R$ 6.500,00);
lâmpada de fenda Reichert X CEL 200 5
aumentos (R$ 7.000,00) sem mesa; cera-
tômetro DFV com mesa (R$ 6.500,00);
ceratômetro Reichert (tipo BL) (R$
6.500,00); projetor Aopramed APM 1
(R$ 1.000,00); projetor Xenonio ES02
com controle remoto (R$ 1.200,00);
tonômetro Bobes com pivot giratorio
(R$ 1.200,00). Único dono. Tratar com
Dr. Emir Tamada Júnior pelos tele-
fones (65) 3382-3012 ou 9987-1898.

• Vende-se Laser Alcon, ano 2005,
Ophthalas 532 Eyelite, pouco uso,
com contrato de manutenção da
Alcon, por R$ 42.000,00. Contatos
pelo telefone (48) 9119-1403 ou
através do e-mail:
oftalif@uol.com.br 

• Vende-se faco Universal 2 com duas
canetas Legacy. Aparelho novo, em
perfeito estado e adaptado ao sis-
tema Legacy. Com UP-Grade Alcon.
Preço: R$ 25.000,00. Contatos pelo
telefone (049) 3322-3444.

• Vende-se topógrafo e auto-refrator
KR-7000P por R$27.000,00; biômetro
Sonomed com menos de 20 exames de
uso, R$8.000,00 e mesa cirúrgica por
R$1.600,00 em virtude de desativação
de clínica. Contatos com Dra. Rejane
pelo telefone (62) 8422- 3613

Oportunidades 
de trabalho

• O Centro Oftalmológico Tranjan, de
São Paulo (SP), procura Médico Oftal-
mologista, de preferência com Título
de Especialista emitido pelo CBO/
AMB, com disponibilidade para tra-
balhar em pelo menos um período de
4 a 6 horas por semana em uma de
nossas unidades ambulatoriais ou
plantões de pronto atendimento em
unidades hospitalares. Os interes-
sados poderão entrar em contato com
Alexandra pelo telefone (11) 3094-
3000, ramal 3279 ou encaminhar o
currículo para o e-mail:
alexandra.takuno@tranjan.com.br

• Clínica oftalmológica de Santo
André (SP) contrata médicos oftalmo-
logistas. Horário flexível. Os interes-
sados devem entrar em contato com a
coordenadora da unidade, Dra. Vera
Rito, pelos telefones (11) 4436-8822
ou 4436-9845.

Diversos

• Compra-se aparelhos oftalmo-
lógicos antigos. Contatos através do
e-mail imprensa@cbo.com.br
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