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Equipamentos oferecidos

• Vendo laser de diodo verde, marca
Lightmed, modelo Lightlas 532, em
ótimo estado de conservação e pou-
quíssimo uso (no máximo 15 sessões).
Valor: R$ 60.000,00. Interessados fa-
vor entrar em contato com Mila pelo
telefone (19) 9250-9036 ou através do
e-mail: milawp@yahoo.com.br

• O Centro de Catarata Madureira
deseja vender ecobiômetro com pa-
químetro, novo e em perfeito estado
de funcionamento, marca G. G. Medi.
Contatos pelos telefones (21) 2489-9156
ou 2454-7171.

• Vende-se Microscópio Cirúrgico
OPTO sm 2002 com zoom, X-Y,
microfocalização, carona e sistema de
reinversor de imagem. Aparelho novo
com pouco uso. Preço: R$ 25.000,00.
Contato com Dr Lucas pelos telefones
(65) 9995-7790 ou 3027-7790. 

• Por motivo de compra de novos
equipamentos vendo auto-refrator
Nidek ARK-700A (R$ 15.000,00),
tonômetro de não contato Nidek NT-

2000 (R$ 15.000,00). Se necessário
posso enviar fotos. Contatos  com So-
lange pelo telefone (41) 30757009 ou
através do e-mail:
solange@hospitalunion.com.br

• Vende-se microscópio Zeiss com
zoom, micro e macrofocalização, com
os comandos no pedal. Preço: R$ 18 mil.
Tratar com Alan Reis pelo telefone
(11) 3682-8518 ou através do e-mail
alanreis454@hotmail.com

• Vende-se trailer da Apramed,
equipado para consultório oftalmo-
lógico móvel, com cadeira, coluna
pantográfica, ar condicionado e fri-
gobar. Prço a combinar. Tratar com
Edna pelo telefone (99) 3663-1269 ou
com dr. Francisco Júnior pelos telefo-
nes (99) 8146-7428 ou 8111-1544.

• Vende-se os seguines aparelhos:
cadeira e coluna Xenônio, semi-novas
(R$ 1.600,00); projetor Xenônio, mo-
delo AO (R$ 700,00); lensômetro ma-
nual LMS 1 (R$ 1.200,00); lensômetro
Topcon (R$ 1.500,00); Oftalmoscópio
indireto (R$ 2.000,00);  mesa cirúrgica
automática (R$1.600,00); microscópio

cirúrgico Haag Sreit, com microfo-
calização (R$ 9.000,00); caneda do fa-
co Prestige Proficient (R$ 5.800,00).
Contatos com Dra. Rejane pelo tele-
fone (62) 8422-3613

• Vendo todos os aparelhos de um
consultório básico de oftalmologia
por motivo de aposentadoria. Tratar
com Dr. Luiz Carlos (11) 2941-5356 ou
(11) 9963-2593.

• Vende-se ultra-som com biometria -
colorido EZ AB 5500 Sonomed, com
nota fiscal e apenas 1 ano de uso.
Tratar com Dra. Érika Dabés pelo tele-
fone (31) 8629-7171. 
• Vendo os seguintes itens por estar
me desfazendo de clínica: caneta de
faco Prestige, semi nova (R$
5.800,00); lensômetro Topcon
(R$1.500,00); lensômetro LMS1 (R$
1.200,00); microscópio Haag-Streit
com microfocalização (R$ 9.000,00).
Contatos pelo telefone (62) 8422-
3613.

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

• Vende-se campimetro computa-
dorizado Topcon SBP2020, em exce-
lente estado. Tratar com Fábio pelo te-
lefone (21) 78317441.

• Vendem-se os seguintes aparelhos:
projetor B-L (R$ 1.800,00); lente de
contacto Goldman e espelho/go-
nioscopia (R$ 350,00); biômetro DGH
Jed-Med Ultrassonic A-Scan (R$
2.800,00); Coluna B-L (R$ 800,00); cai-
xa de prismas soltos Luneau-France
(R$ 500,00); microscópio cirúrgico D. F.
Vasconcellos MC-M92 (R$ 10.000,00);
coagulador de diatrermia Intercrios
PY-I (R$ 1.500,00); lanterna de luz
ultravioleta (R$ 450,00); mesa Adaga
manual p. LF (R$ 500,00); suporte de
cabeça p/ cirurgia (R$ 50,00); bisturi
de diamante dupla-face (R$ 1.200,00);
Gauge (R$ 300,00); ferramentas
variadas p/ cirurgia (a combinar); LIOs
Alcon p/ extracapsular (a 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 + endermoterapia
Skiner (R$ 2.000,00). Contatos com Dr.
Celso Tavares pelos telefones: (15) 3411-
5071 ou (15) 8115-1308 ou ainda através

do e-mail: c.tavares@yahoo.com.br 
• Vendem-se os seguintes aparelhos:
lensômetro Siom (R$ 1.200,00), len-
sômetro Topcon (R$ 1.500,00), micros-
cópio cirúrgico Haag-Strei, Inami (R$
9.000,00) e caneta do faco Prestige
(R$ 5.800,00). Motivo: desmontagem
de clínica. Todos os aparelhos estão
em ótimo estado de conservação.
Contatos pelo telefone (62) 8422-3613 
ou através do e-mail:
map16@bol.com.br

• Vende-se aparelho facoemul-
sificador Regence 20/20 Medphaco,
ano 2001, em ótimo estado com nota
fiscal por $ 20.000,00. Contatos pelos
telefones (13) 9144-5439 ou 3342-
3320, falar com Dr. Guaraci Reis.

Oportunidades 
de trabalho

• Clínica situada em Uruacu (GO)
oferece oportunidade de traba-
lho/sociedade para colega oftalmo-
logista (clìnica e cirurgia). Contatos 
através do e-mail:
mateusdamasceno@hotmail.com

• A Associação dos Cegos em Juiz de
Fora (MG) está recrutando médicos
oftalmologistas que queiram trabalhar
na cidade. Contatos pelos telefones

(32) 2101-2454 (Anderson) ou ainda 
através do e-mail:
acegosjf@veloxmail.com.br

• Precisa-se de médico oftalmo-
logista, com especialização e
experiência em vias lacrimais para
trabalha em Belém.  Contato com Dr.
Bruno de Franco pelos telefones
(091)3241-8414 ou 8123-3657.

• Oportunidade para trabalhar em
Clínica Oftalmológica na cidade de
Bebedouro (SP). Exige-se experiência
em cirurgias do segmento anterior. 
Contatos pelo e-mail:
dranjo1950@yahoo.com.br

• Hospital de Olhos de Guarapuava
(PR) necessita de médico oftal-
mologista especialista em segmento
anterior e retina. Contatos pelo
telefone , ou via tel. 42 3621-7777,
com Poliana Libório.Currículos devem
ser encaminhados através do e-mail
adm.iog@onda.com.br

Diversos

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

através do e-mail:
imprensa@cbo.com.br 

ou pelo fax:
(11) 3171-0953




