
Classifi
Equipamentos oferecidos

• Vendo ou troco Consultório da
marca Frostena composto de pol-
trona, base de refração e projetor
Shin Nipon-CP30. Trata-se de equipa-
mento de demanda judicial, com com-
provação, portanto não é de origem
duvidosa. Contatos pelo telefone  (35-
9984-4700).

• Vendo tonômetro de não-contato
Reichert Expert ou troco porlâmpada
de fenda ou Greens. Excelente esta-
do, semi-novo. Preço R$ 8.400,00.
Ligar para (82) 9989-1061, tratar com
Dr.Horion.

• Vendo aparelho de facoemul-
sificação modelo Universal II da Alcon
completo, com caneta do Legacy, em
perfeito estado de conservação e fun-
cionamento, com pouquíssimo uso.
Valor: R$ 25.000,00. Tratar com: Dr.
Nilo Celso de Andrade-Tel: (34)3236-
4540.

• Vende-se coluna CEMAPO semi-
nova, em excelente estado. Contatos
com Dra. Raquel, pelos telefones (34)
3291-2400 ou 9162-0167.

• Vende-se consultório Frostena,

• Vende-se Tomógrafo de Coerência
Óptica (OCT) modelo Stratus Zeiss,
com versão atualizada para retina e
glaucoma (GDA). Tratar com Bruna no
tel.: (31) 3283-9835.

• Vende-se vitreófago Dorc Harmony
total+carrinho com rodas para o
aparelho e Optolaser de diodo 810
NM FTC 2000. Tratar com Dr. Luiz
Carlos pelo telefone (11) 3289-1857.

• Vende-se os seguintes equipa-
mentos: eletrorretinógrafo LKC (R$
45.000,00); FDT Humphrey (R$
18.000,00); topógrafo Eyesys (R$
20.000,00); ultrasson Alcon modelo
DIG B com duas sondas A e B (R$
25.000,00); autorrefrator Topcon 3000
(R$ 10.000,00). Todos em bom estado.
Tratar com Rita pelo telefone(11)
2306.8781 ou através do e-mail
rita.landi@tranjan.com.br

• Vendem-se os seguintes aparelhos:
microscópio cirúrgico OPTO, semi-
novo, sem zoom, sem carona, há 2
anos sem uso; ultrassom e biômetro
com monitor digital Sonomed; ceratô-
metro Bausch & Lomb; paquímetro
Myocure (mod. antigo); autoclave
Cristofoli HE 3000; projetor American
Optical; oftalmoscópio elétrico direto;
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equipado com poltrona, base de
refração e projetor da Shin Nipon CP-
30. Os interessados devem entrar em
contato com José Homero C. Andery
pelos telefones (35) 3422-1777 ou
9984-4700ou através do e-mail: 
handery@uol.com.br

• Clínica oftalmológica vende
Universal II Alcon em excelente es-
tado de conservação, com manuten-
ção da empresa durante todo periodo
de uso (R$ 20.000,00) e aparelho
Infinity Alcon, com apenas 3 anos de
uso, com menos de 50 cirurgias mês,
manutenção regular durante todo o
periodo (R$ 100.000,00). Tratar Dr.
Ricardo Martin pelo telefone (32)
9977-8561.

• Vendo Faco Universal II com duas
canetas (uma do Legacy), bem conser-
vado. Preço R$ 28.000,00. Tratar com
Dr. Silmar, pelos fones (14) 3227-0091
e (14) 8141-1532.

• Vende-se CAMPÍMETRO COMPU-
TADORIZADO da marca Humprey-
Zeiss modelo 740, em ótimo estado
(único usuário). Vem com todas as
estratégias de pesquisa para glau-
coma: - FULL-Threshold,-SITA-Stan-
dart, SITA-Fast. Valor R$35.000,00.
Contato: Poliana – (42)-3621-7777.

Classificados
O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO publica nesta seção de classificados,
gratuitamente, 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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cados Equipamentos Procurados

• Compro autoclave pequena, até 30
litros, em bom estado. Contatos pelo
telefone (62) 8422-3613

Oportunidades

• Clínica em Santana, São Paulo (SP),
próximo a estação de metrô, necessita
de oftalmologista. Enviar CV para
celso.oftalmologia@gmail.com

• Centro Médico necessita de mé-
dico(a) Oftalmologista especialista em
Plástica Ocular. Contatos pelos tele-
fones (73) 9986-0302 ou  9986-6249
ou através do e-mail:
sandeserv@hotmail.com

• Contrata-se médico oftalmologista
portador de Título de Especialista para
clínica oftalmológica na zona norte da
cidade de São Paulo(SP), com horário
e remuneração a combinar. Contatos
com Sra. Sabrina pelo telefone: (11)
3205-6535

Diversos

• Compra-se aparelhos e materiais
ligados à Oftalmologia antigos.
Contatos através do e-mail:
imprensa@cbo.com.br•

Para

anunciar

Envie as informações
através do e-mail

imprensa@cbo.com.br
ou pelo fax (11) 3171-0953
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oftalmoscópio elétrico indireto; bisturi
elétrico; instrumental cirúrgico para
transplante de córnea, estrabismo,
catarata e glaucoma. Valor total: R$
65.000,00 (Sessenta cinco mil reais).
Para pagamento à vista: 10% de
desconto. Contatos através do e-mail
clinicapavan@ig.com.br

• Vendo Coluna Bausch-Lomb (R$
1.200,00); caixa de prismas soltos
Luneau-France (R$ 600,00); coagula-
dor de diatermia Intercrios PY-1 (R$
1.500,00); mesa Adaga manual (R$
500,00); bisturis de diamante dupla-
face para ceratotomia radial (R$
600,00); gauge  (R$ 300,00); material
cirurúgico para transplante de córnea
(R$ 2.500,00); material cirúrgico para
ceratotomia radial (R$ 2.500,00); len-
tes intraoculares Alcon com prazo
vencido (R$ 80,00). E mais os seguin-
tes aparelhos para medicina estética:
corpo 10 Skiner (R$ 2.000,00); mega-
som Skiner (R$ 1.500,00); ultrassom e
endermoterapia Skiner (R$ 1.000,00).
Contatos com Dr. Celso Tavares, tele-
fones: (15) 3411-5071 ou (15) 8115-
1308 e e-mail: 
c.tavares @ yahoo.com.br

• Vendo os seguintes equipamentos:
lâmpada de fenda SL 3E, autorrefrator
com ceratômetro KR 8000, ceratô-
metro Reichert preto, autolensômetro

Reichert, projetor com controle
remoto Luneau, pupilômetro, cadeira
Revolution SL 21, coluna Start II e
refratorB&L preto. Contatos através
do e-mail:
miriamcostiribeiro@gmail.com

• Vendo facoemulsificador AMO -
Diplomax, modelo OM4101017, série
20011545, com caneta faco, caneta
IA, caneta vitrectomia, seminovo, úni-
co dono. Contactar c/ Margareth pelo
telefone (65) 3624-0100.

• Vendem-se os seguintes aparelhos:
microscopio Neitz com lâmpada de
fenda ou micróscopio DF Vasconcelos
com pouco uso; cadeira hidráulica;
coluna Bausch & Lomb; campímetro
TOC. Contato pelo telefone (18)3623-
6655 ou através do e-mail:
ahayashida@uol.com.br

• Vende-se cadeira Xenônio ELV2,
coluna Xenônio TS3, lâmpada de
fenda Haag Streit, Green Bausch &
Lomb, tabela elétrica com controle,
retinoscópio, oftalmoscópio direto
Welchin Allyn e autorrefrator RK2
Canon. Contatos pelos telefones (33)
3271-4412, 3275-1470 e 9118-3700.

• Vende-se Ecobiômetro Humphrey,
com nota fiscal. Contatos com Dr.
Claudionor Barbato pelo telefone (11)
4024-3403.
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