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Aparelhos oferecidos

• Vende-se os seguintes aparelhos:
topógrafo Topcon KR7000 com auto-
refrator (R$ 27.000,00); mesa
cirúrgica (R$ 1.600,00); microscópio
com microfocalização, sem luz fria (R$
9.000,00); lensômetro Topcon (R$
1.500,00); lensômetro LMSI (R$
1.200,00); caneta faco Prestige (R$
5.800,00). Contatos com a Dra.
Rejane pelo telefone (62) 8422-3613.

• Vendo maca cirúrgica , com apoio
para os braços (em cirurgias
oftalmológicas), controle manual de
altura, rodas com travas, em couro
branco, em perfeito estado de
conservação: R$ 850,00. Se
necessário posso enviar fotos.
Contatos com Alexandres pelo e-mail
rodriguesacr@yahoo.com.br

• Vende-se coluna Xenônio TS 2,
coluna CS1 Cemapo e projetor FS 01
Xenônio. Tratar com Dra. Raquel nos
telefones: (34) 3291 2400 ou ( 34)
9162 0167.

• Vendem-se os seguintes
equipamentos: lensômetro Topcon
automático CL 2000 (R$ 4.500,00);
divisor de imagens binocular D.F.V.
MC-A50 (R$ 1.800,00); adaptador p/
câmera vídeo D.F.V. MC-A52 (R$
2.200,00); pacote MC-A50 + MC-A52

+ câmera (R$ 3.500,00); lente 3
espelhos Topcon (R$ 350,00); cadeira
de dentista Dabi-Atlante para cirurgia
(R$ 2.000,00); suporte para soro (R$
60,00); mesa auxiliar pequena (R$
200,00); oftalmodinamômetro (R$
250,00) e mochos e banquinhos (cada)
(R$ 90,00). Contatos com o Dr.
Roberto A. Fattore pelo telefone (16)
3397-8897 ou com Henrique pelo
telefone (16) 9198-1218

• Vende-se aparelho de
facoemulsificação Universal II com
caneta do Legacy, com pouco uso e
revisão preventiva feita pela Alcon.
Preço a combinar, aceito troca por
microscópio cirúrgico (com zoom e
microfocalização). Contatos pelo
telefone (67) 3423-0826 ou através do
e-mail marcoeadriane@terra.com.br

• Vende-se ceratômetro Reichert,
único dono, em excelente estado,
com nota fiscal e manual originais por
R$ 5.500,00. Tratar pelos telefones
(13) 3591-7486 ou (65) 9987-1898
com o Dr. Emir Tamada.a

• Vendo aparelhos de oftalmogia
usados, porém em bom estado e
revisados. Tratar pelos telefones
3744-3417 ; 3582-5093 com Paulo 
, Solicito o especial obsequio de
publicar na revista do CBO, o anuncio
acima.

• Vende-se Auto Refrator Axis, com
queixeira elétrica, ceratometria, tela
de LCD colorida, por apenas
R$21.500,00 Contatos pelo telefone
(11) 9694-2736

• Vendem-se os seguintes aparelhos:
auto-refrator Nidek AR-600 (R$
15.000,00); lâmpada de fenda Nidek
SL-450 com tonômetro H.Streit (R$
13.000,00); cadeira e coluna (R$
1.200,00 cada); ceratômetro Bobes
(R$ 3.000,00); projetor (R$ 800,00);
refrator American Optical (R$
8.500,00); retinoscópio (R$ 350,00);
oftalmoscópio (R$ 300,00). Contatos
com Sr. Paulo nos telefones (85) 8826-
0259 / 3131-4077 ou Dra. Virgilane
(85) 8857-2921 ou pelo e-mail
paulo.moraes@oi.net.br

• Vende-se microscópio cirúrgico D.F.
Vasconcelos M90 com
microfocalização e sistema de
filmagem por R$ 10.000,00. Tratar
com Dr. Sérgio nos telefones (48)
9101-6245 ou (48) 3223-5408.

• Vende-se lensômetros Topcon LM-
S1 (R$ 1.200,00) e Topcon LM-T3 (R$
700,00). Interessados devem entrar
em contato com Claudete pelo
telefone (51) 3564-2365,  do período
das 08:00hs até as 14:00hs, ou pelo
email rafaoftalmo@terra.com.br. 

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.
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• Vende-se retinógrafo Topcon
modelo 50-X, com 2 câmeras
fotográficas, uma preto e branco e
outra colorida; as lentes estão em
bom estado, têm aproximadamente 6
anos de uso. O aparelho é reserva, ou
seja, pouco usado. Preço R$45.000,00.
Vende-se também Faco Infiniti Alcon
com sistema Ozil, 3 anos de uso,
comprado novo diretamente da Alcon,
utilizado somente em um centro
cirúrgico. Excelente estado de
conservação, com contrato de
manutenção Alcon desde o inicio da
sua compra. Valor R$180.000,00.
Contatos com o dr. Alfredo Tranjan
através do e-mail
tranjan@tranjan.com.br

• Vendo todos os aparelhos de um
consultório de oftalmologia, por
motivo de aposentadoria: coluna de
parede - R$ 500,00; retinoscópio Neitz
- R$ 400,00; oftalmoscópio WA - R$
500,00; refrator TOC - R$ 4.500,00;
lâmpada de fenda DFV de 6 aumentos
- R$ 8.000,00; lente de FO - R$ 400,00;
lente de 1 espelho - R$ 500,00;
lensômetro Siom - R$ 1.200,00;
lensômetro Topcon com leitura interna
- R$ 3.100,00; oftamoscópio indireto
Neitz - R$ 2.500,00 e outro com
lâmpada halógena - R$ 3.500,00; 3
mochos - R$ 600,00; tabela de
optotipos Xenônio - R$ 700,00; livro
de Ishihara - R$ 350,00 e lente de 20D
Nikon - R$ 350,00. Todos os aparelhos
somam R$ 27.000,00 e os vendo por
R$ 25.000,00. Contatos com Dr. Luiz

Carlos Miranda Rocha pelo telefone
(11) 2941.5356.

• Vendo tonômetro de aplanação
portátil HA-2, novo na caixa, marca
japonesa KOWA, por R$ 2.000,00. Dr
Ricardo Calado, telefone (81) 9679-
9610 ou no e-mail
ricardocalado77@hotmail.com

• Vendo campimetro PcLab ano 2004
modelo 33FT30 com 2 anos de
uso.Tratar com Dra Ana pelo telefone
(019) 3651-3527 a partir de 13:00h
segunda a sexta.

• Vendem-se os seguintes aparelhos:
ceratômetro B-L + Lensco Meter (R$
3.800,00); lente de contacto Goldman
1 espelho para gonioscopia (R$
350,00); coluna B-L (R$ 900,00); caixa
de prismas soltos Luneau-France (R$
600,00); microscópio cirúrgico D. F.
Vasconcellos MC-M92 (R$ 8.000,00);
coagulador de diatrermia Intercrios
PY-I (R$ 1.500,00); lanterna de luz
ultravioleta (R$ 600,00); mesa Adaga
manual para LF (R$ 500,00); suporte
de cabeça para cirurgia (R$ 50,00);
bisturi de diamante dupla face (R$
600,00); Gauge (R$ 150,00);
ferramentas variadas para cirurgia (à
combinar); LIO’s Alcon para
extracapsular (à combinar). E mais, os
seguintes aparelhos para Medicina
Estética: carboxiterapia Carbitec (R$
8.000,00); mega-som Skiner (R$
2.000,00); corpo 10 Skiner (R$
2.500,00); ultra-som + endermoterapia
Skiner (R$ 1.500,00). Contatos com Dr.

Celso Tavares pelos telefones: (15)
3411-5071 ou (15) 8115-130, ou
através do e-mail:
c.tavares@yahoo.com.br

Oportunidades 

• Clínica em Santo André (SP)
disponibiliza oportunidades para
médicos oftalmologistas. Horário
flexivel. Contatos com a Coordenação
da Unidade pelos telefones (11)  4436-
8822 ou 4436-9845 ou ainda através
do e-mail aleman_oe@hotmail.com

• Clínica situada na zona norte de
São Paulo (SP), próximo ao metrô,
oferece oportunidade de trabalho para
colegas oftalmologistas. Os
interessados deven enviar currículo
resulmido para o e-mail
celso.oftalmologia@gmail.com

• Clínica do Rio de Janeiro está
oferecendo horários disponíveis para
oftalmologistas com pouca, média ou
muita experiência. A clínica possui
consultórios para atendimento em
geral, exames complementares,Yag-
laser, setor de retina, glaucoma,
cirurgia refrativa, setor de catarata,
ortóptica, centro cirúrgico etc. Horário
disponível e remuneração à conversar.
Maiores informações com Dra. Ana
Paula Maia (diretora médica) ou Sra.
Ana Lúcia pelo telefone (21) 2401-
1721 ou através do e-mail
paulamil@ig.com.br

Diversos

• Compra-se aparelhos e materiais
ligados à Oftalmologia antigos.
Contatos através do0 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 Cl
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