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Equipamentos oferecidos

• Vende-se aparelho de facoemulsificação da
Alcon, lançado em 2008, o LAUREATE,
completo (2 canetas para faco + 1 para
vitrectomia, controle remoto, pedal etc. Está
na garantia. Preço inicial R$ 90.000,00.
Contatos pelo telefone (54) 3214-9272 ou
3224-5509 com Srtas. Viviane ou Carine.

• Vendem-se os seguintes aparelhos: greens
Bausch & Lomb preto; lâmpada de fenda
Bobes bege, semi nova com cinco aumentos;
lensômentro leitura externa; biômetro
Sonogage contato; projetor AO manual com
pedestal; autorefrator Humprey Zeiss 5015
revisado com ceratometria periférica.
Contatos com Loid pelo telefone (19) 3871-
0007 (tarde) ou (19) 3849-7792 (manhã).

• Vendo Facoemulsificador Universal I em ex-
celente estado, revisado pela Alcon. 
Preço à vista: R$ 15.000,00. Aceito ofertas. 
Contato com Marcus Vinícius pelos telefones
(33) 3276-1061, 8803-7886 ou 9965-5093.

• Vendo novíssimo laser da Quantel Medical
(Vitra), com menos de uma hora de uso e com
um ano de garantia, com nota fiscal. 
R$ 62.0000,00.Tratar com Dr. Cláudio (31)
9112 8274.

• Vende-se coluna Xenônio TS 2, sem lumi-
nária superior. Os interessados devem entrar
em contato com Dra. Raquel pelos telefones
(34) 3291-2400 ou 9162 0167.

• Vendo microscópio cirúrgico portátil Men-
thor por R$ 5.200,00. Tratar com dr. Luís
Henrique Arzabe pelo telefone (11) 9977-3095
ou através do e-mail arzabe@uol.com.br

• Vende-se ecografo Alcon modelo DIG B (R$
25.000,00); topógrafo Alcon EH-290 (R$
19.000,00); topógrafo Eyesys (R$ 22.000,00);
microscópio Zeiss OPMI 1 (R$ 25.000,00);
campímetro Humphey 730 (R$ 48.000,00).
Contatos com dr. Alfredo Tranjan pelos
telefones (11) 7874-8941 ou 3031-9677. 

• Vendo faco Regency 20/20 c/up grade,
novíssimo, outroco por outros aparelhos.
Tratar pelo telefone (19) 9777-6862

• Vende-se Paquímetro Ultrassônico - marca
Sonomed, modelo 300P (último modelo), semi
novo. Contatos: (65) 3321-7211 / 3623-4784
com dr. Reinaldo.

Equipamentos procurados

• Compro autoclave pequena, usada, em bom
estado de conservação. Contatos com Dra.
Rejane, pelo telefone (62) 8422-3613 ou
através do e-mail rejaneaires@ig.com.br

Oportunidades 
de trabalho

• Clínica procura profissionais na área de
oftalmologia para realizações de diversos
procedimentos oftalmológicos. Temos nove
unidades entre São Paulo e Municípios
vizinhos. Contatos - Fone (11) 9985-4979 ou
através do e-mail: leandro@oftalmocare.com

• O Hospital de Olhos do Paraná esta ofe-
recendo duas vagas para FELLOW EM CI-
RURGIA DO SEGMENTO ANTERIOR, para o 2º
Semestre de 2009.
Candidatos devem enviar Currículo, Fotografia
e Carta de Apresentação para
beatriz@hospitaldeolhosdoparana.com.br.
*Obrigatório Título de Especialista pelo CBO.

• Clínica de olhos de Imperatriz (MA) precisa
de médico oftalmologista. 
Piso salarial: R$ 14.000,00. Contatos pelo
telefone (99) 8112-1146 ou através do e-mail
j.afranio@globo.com

Diversos

• Alugam-se salas, com ótimo padrão e infra-
estrutura, por período, para profissionais da
saúde em local próximo ao Metrô, no centro
de São Paulo (SP). Contatos pelo telefone 
(11) 3271-7007 com dra. Elizabeth.

• Compra-se aparelhos e materiais ligados à
Oftalmologia antigos. 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




