
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.

Equipamentos oferecidos

Microscópio cirúrgico
Vende-se microscópico cirúrgico DFV com 200m de
luz e microfocalização no pedal, ano 2005 com esta-
do de zero. Valor do aparelho R$30.000,00 em 10 x.
Contatos com Dr. Luiz Augusto Moreira de Maga-
lhães pelos tels.(35)3423-8700 ou (35)3449-1006.

Aparelhos
Vendo os seguintes aparelhos ou troco por itens
básicos de consultório: facoemulsificador Legacy
Everest, único usuário, com duas canetas, uma das
quais lacrada com vários cassetes (R$ 60 mil); fa-
coemulsificador Sove-reight, AMO, com duas ca-
netas usadas (R$ 75 mil); microscópio cirúrgico
portátil Inami com estativa e microfocalização (R$ 9
mil); autoclave de 12 litros Sercom (R$ 900,00). Con-
tatos com Dra. Rejane pelo telefone (62) 8422-3613
ou através do e-mail rejaneaires@ ig.com.br

Facoemulsificador Diplomax
Vende-se facoemulsificador Diplomax no valor de
R$ 18 mil. Contatos com Dr. Maurício pelo telefone
(68) 9213-0193.

Equipamentos
Vende-se os seguintes equipamentos: ceratômetro
B-L + Lensco-Meter (R$ 3.500,00); projetor B-L (R$
2.000,00); lâmpada de fenda Topcon mod. SL-3d (R$
8.500,00); tonômetro de aplanação H-S mod. T900,
móvel e fixo (R$ 2.500,00); lente de contacto Gold-
man 3 espelhos (R$ 500,00); lente de contacto Gold-
man 1 espelho (R$ 350,00); lente de Volk dupla asfé-
rica 78D (R$ 300,00); lensômetro R-B, leitura externa
(R$ 1.200); coluna Xenônio mod. TS-IV (R$ 3.000,00);
oftalmoscópio W-A, pilha/elétrico (R$ 1.000,00); re-
tinoscópio Coo-peland B-L (R$ 900,00); fonte regu-
ladora Top-tronix (R$ 900,00); caixa de prismas sol-
tos L-F (R$ 350,00); cadeira motorizada Allis (R$
500,00); coagulador de diatermia Intercrios mod. PY-1
(R$ 1.100,00); lanterna de luz ultra-violeta - lente de
contacto (R$ 400,00); mesa Adaga manual - para LF
(R$ 400,00); bisturi de diamante dupla face (R$ 500,00);
gauge (R$ 200,00); cautério a pilha (R$ 70,00); caixa
para cirurgia de catarata (aproximadamente R$
2.500,00); caixa para cirurgia de ceratotomia (apro-
ximadamente R$ 2.000,00); caixa para cirurgia de
transplante de córnea (aproximadamente R$ 3.000,00);
lente IO marca Alcon (R$ 90,00). Contatos com o Dr.
Celso Tavares pelos telefones (15) 3411-5011 ou
8115-1308 ou através do e-mail c.tavares@yahoo.com.br

Biômetro
Vendo Biômetro modelo Tomey AL-100 semi novo,
em perfeito estado conservação, único dono. Valor
R$ 9.800,00. Contato com Mariene através do e-mail
eqismael@bol.com.br

Anuncie!

Envie as informações

para o e-mail

imprensa@cbo.com.br

ou via fax 

(11) 3171.0953

Equipamentos
Vendo os seguintes equipamentos: cilindro de gás
carbônico com carga de 25 g (R$ 300,00); vitreófago
MM-101 AR que pode ser atualizado para 1500
cortes/minuto (R$ 1.000,00); filtro de endolaser HGM
para microscópio tipo Zeiss (R$ 500,00); tesoura de
vítreo horizontal Grishaber (R$ 500,00); foco cirúr-
gico Zeiss (R$ 300,00); carona binocular Zeiss, divi-
sor de luz, saída para microcamera (R$ 10.000,00);
autoclave rápida Tutnauer modelo 2540 EK (R$
7.000,00); pupilometro Sion (R$ 100,00). 
Contatos com Dr. Valdir Balarin através do e-mail: 
valdirbalarin@ hotmail.com

Aparelhos e Equipamentos
Vendo coluna e cadeira reclinável Start (R$
2.000.00), lâmpada de fenda Mod H-t com 5 x
magnificação BOBES (R$ 12.000,00), tonô-metro
haste Yakagi (R$ 3.000), biômetro Sono-gage revi-
sado (R$ 4.999,00), refrator BL cilz - (R$ 6.500,00),
pupilômetro Topcon (R$ 1.000), oftalmoscópio indi-
reto Wech com maleta (R$ 4.500,00). Tratar com
Cláudia no telefone (19) 3871-0007.

Laser
Vendo laser PDT Visulas 690s, com lâmpada de
fenda Zeiss SL 120, praticamente novo, por R$
32.500,00. Contato com Elias pelos telefones (31)
3337-1717 ou 8791-2407.

Greens, lâmpada de fenda com tonômetro...
Vende-se Greens, lâmpada de fenda com tonômetro,
mesa de apoio da lâmpada de fenda, cadeira e co-
luna, oftalmoscópio indireto, projetor manual, len-
sômetro, retonoscópio, régua de retinoscopia e dois
mochos. Preço total dos equipamentos - R$ 30. 000,00.
Contatos com dra. Lilian através do e-mail
lilian_oftalmo@yahoo.com.br

Aparelhos
Oftalmologista aposentado vende os seguintes apa-
relhos, em ótimo estado de conservação: lensômetro
Topcon LM-6, leitura interna - R$ 2.500,00 (novo
custa R$ 5.800,00) e oftal-moscópio indireto Neitz
com lentes de 16 e 20 dioptrias - R$ 2.500,00.
Contatos com Dr. Luiz Carlos - tel. (11) 2941-5356.

Facoemulsificador
Vendo facoemulsificador Legacy com software Eve-
rest, em ótimo estado de conservação.Inclusas duas
canetas de faco e uma caneta de irrigação/aspi-
ração. Valor $ 46.000,00 reais. Contato com Dr. Celso
Takashi Nakano, pelo telefone (11) 7094-5244 ou
através do e-mail takashi44@yahoo.com

Consultório
Vende-se consultório oftalmológico completo, prédio
e aparelhos, em Rio das Pedras (SP). Tratar com Dr.
Jorge pelos telefones (19) 3493-1105 ou 9105-7757.

Ceratômetro
Vendo ceratômetro Bausch & Lomb Keratometer
série nº 18596. Valor: R$ 1.500,00. Tratar com Mar-
gareth pelo telefone (65) 3624-0100 ou através do e-
mail wilmamargareth@ hotmail.com

Oportunidades

Vagas em Hospital
Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães procura
médicos oftalmologistas clíncos e especialistas em
Retina. Oferece excelente estrutura técnica e opor-
tunidade de crescimento. Contatos com Letícia, pelo
telefone (31) 3289-2030 ou através do e-mail
secretaria@holhos.com.br

Médico oftalmologista geral
Clínica oftlamológica em Santo André (SP) dis-
ponibiliza vaga para médicos oftalmologistas. Os in-
teressados devem entrar em contato com a coorde-
nadora Vera Rito pelos telefones (11) 4436-8822 ou
4436-9845 ou ainda através do e-mail 
aleman_oe@hotmail.com

Oportunidade para médicos oftalmologistas
Oportunidade profissional para médico oftalmolo-
gista para atendimento clínico e exames em clínica
em São Paulo (SP). Períodos a combinar. Informa-
ções e currículos através do e-mail eqismael@bol.com.br 

Vagas para médicos oftalmologistas com espe-
cialização
Hospital Oftalmológico de grande porte em Palmas
(TO) oferece oportunidade de trabalho para médico
oftalmologista com especialização comprovada.
Contatos pelo e-mail: oftalmo2010@gmail.com
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