
Classificados

Equipamentos oferecidos

Microscópios
Vende-se microscópio cirúrgico oftalmológico
Cemapo modelo L 863C, estativa de chão, três
aumentos, sem microfocalização ou pedal, objetiva
de 200 mm, iluminação por fibra óptica, 220V, sem
uso e na garantia. Acompanha Nota Fiscal. Aparelho
montado e a retirar no local. Valor: R$ 8.000,00.
Contatos com Dr. Mauro pelo telefone (13) 3224-4153
ou através do e-mail:
oftalmo151.mauro@terra.com.br

Vende-se microscópio cirúrgico D. F. Vasconcelos em
ótimo estado, tipo MC com duas estativas, vertical e
horizontal, com duas objetivas de 200 e 250 mm, por
R$ 9.000,00. Contatos pelos telefones (11) 2409-
1777 ou 9454-9608.Vende-se microscópio cirúrgico
D. F. Vasconcelos em ótimo estado, tipo MC com
duas estativas, vertical e horizontal, com duas
objetivas de 200 e 250 mm, por R$ 9.000,00.
Contatos pelos telefones (11) 2409-1777 ou 9454-
9608.

Vende-se microscópio cirurgico D.F. Vasconcelos -
modelo MCM 902 MSZ/XY em ótimo estado com
cinco anos de uso, por R$ 21.000,00 e Difusor de UV
Croslink Medvision nunca usado por R$ 27.000,00.
Contatos pelos telefones (11) 2294-0651 ou 8505-
3776 ou ainda através do e-mail
eduardooftalmus@terra.com.br

Vende-se microscópio cirúrgico oftalmológico
CEMAPO modelo L 863C, estativa de chão, três
aumentos, sem microfocalização ou pedal (podem
ser adquiridos do fabricante), objetiva de 200mm,
iluminação por fibra óptica, 110/220V, sem uso e na
garantia. Acompanha nota fiscal e manual. Aparelho
montado e a retirar no local. Valor: R$ 8.000,00. 
Contatos através do e-mail:
oftalmo151.mauro@terra.com.br

Laser
Vendo laser Alcon Eye Lite , muito conservado, todas
as revisões em dia. Oportunidade única: R$ 55 mil
em 10 pagamentos. Mando fotos. 
Contato: pollyversa@hotmail.com 

Anuncie!
Envie as informações

para o e-mail
imprensa@cbo.com.br

ou via fax 
(11) 3171.0953

LF BOBES
Vendo: LF BOBES mod HS, 5 aumentos por R$
12.000.00; greens BL CIL - 2 lentes acessórias por R$
6.500,00; tonômetro Takagi - 2 cones por R$
3.000,00; cadeira inclinável giratoria Start por R$
1.000,00; coluna analógica Start por R$ 1.000,00;
pupilômetro Topcon  por R$ 1.000,00; oftalmoscópio
indireto com maleta Wech por R$ 4.500,00; lente
Volk Transequator. Contatos pelos telefones:
(19) 3871-0007 ou 9248-7777 ou ainda através do
e-mail: dra-solange@uol.com.br

Faco
Vende-se faco Universal (Alcon) novo, na caixa,
última versão com todos os up-grades, inclusive
caneta do Legacy e tubulação Max-Vac (anti-surge).
Valor: R$ 35 mil (estudo desconto à vista). Contatos
pelos telefones (63) 3421-2611 e 3421-3611 c/
administradora Sônia Teixeira no horário comercial
ou (63) 3421-4943 ou 9229-7373 com Dr. Carlos Jun
Osaki após 20hs.

Vendo aparelho de facoemulsificação Universal II ,
Alcon, com caneta do Legacy, em perfeito estado e
manutenção contínua pela Alcon. No valor de R$
25.000,00. Contato com Dr. Dorismar pelos telefones
(65) 3623-0575 / (65)9982-7134.

Equipamentos
Vende-se lâmpada de fenda Haag Streit Bern com
mesa; microscópio cirúrgico de precisão Opto SM
2001, de chão; facoemulsificador Allergan Surgical
com suporte, bandeja e canetas, modelo Diplomax,
seminovo; biômetro Accutome A-Scan completo,
com manuais em inglês e português, sem uso; Yag
laser Oftálmico, modelo Nidek 1100, com mesa para
apoio cirúrgico e ambulatorial; refratômetro Topcon,
modelo TRC-FE3 completo, com mesa; cadeira com
elevação hidráulica, Greens revisado e projetor.
Contatos com Dr. Fabricio R. Cartaxo pelo telefone 
(85) 8813-3546 ou através do e-mail:
frcartaxo@hotmail.com 

Oportunidades

Clínica especializada em oftalmologia localizada na
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), oferece vagas
para médicos oftalmologistas para atendimento
clínico, exames e procedimentos cirúrgicos. Enviar
currículo para clinicadeolhosbarra@gmail.com

Muscat Eye Laser Center Oman (www.muscateye.
com), requires Ophthalmologist with more than 5
years of expereince in Anterior Segment with
emphasis in Phaco-Emulsification and experience in
DSEK procedures, English language is required.

Kindly send your complete curriculum in English
including the number of surgical procedures
performed to drmaria@omantel.net.om 

Clínica oftalmológica em São Paulo (SP) oferece
oportunidade profissional (3 vagas) para atendi-
mento clínico e cirúrgico em várias subespecia-
lidades da Oftamologia. Os candidatos devem
encaminhar curriculo vitae para análise ao e-mail
roberto@clinicarp.com.br

Clínica Oftalmológica de grande porte em Juiz de
Fora (MG) oferece vaga para médico oftalmologista
com especialização comprovada. Contato pelo
e-mail elaine_lugu@hotmail.com

Clínica de olhos de Jundiaí (SP) abre vaga para
retinólogo clínico e cirúrgico. Os candidatos devem
encaminhar currículo vitae para
andrevaz@clinicadeolhosjundiai.com.br

Precisa-se de médico oftalmologista para atuar em
Ponta Grossa (PR). Dispomos do consultório e equipe
administrativa. Contatos pelos telefones (42) 3223-
0784 ou (41)8401-5580 com Cilmara, Ronilda ou Keli.

Clínica de Olhos está ampliando sua rede no Rio de
Janeiro e oferece vagas para médicos
oftalmologistas. Contatos com Dr. Keller Azevedo
pelos telefones (21) 3271-2980 ou 8681-5783 ou 
ainda através do e-mail:
azevedokeller@yahoo.com.br
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