
Anuncie!

Envie as informações

para o e-mail

imprensa@cbo.com.br

ou via fax 

(11) 3171.0953

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

Tonômetro de aplanação Tono-Pen
Vende-se tonômetro de aplanação Tono-Pen em
excelente estado de conservação. Acompanha
guia do usuário, DVD de instruções, TIPS, maleta
de alumínio e nota fiscal original. Tratar através
do e-mail oftalmo151.mauro@terra.com.br

Microscópio cirúrgico Topcon 
Vendo microscópio cirúrgico Topcon OMS 70, em
ótimo estado de conservação, por R$ 5.000,00.
Tratar com Dr. flávio, no telefone.(48) 9166 5979
ou (47) 3268 3252 c\ camila.horário comercial.

Equipamentos
Vende-se cadeira Takara Belmont 2100-HG
marfim/preto mecânica; projetor de optotipos
creme AO; pedestal para projetor modelo chão
creme; dois slides para projeção AO; tela para
projeção S/NE AO; ceratômetro BL; coluna
Centauro pantográfica Oftalmic creme 110 v;
retinoscópio Neitz; lâmpada de fenda Shin-
Nippon, com base altura variáveis; tonômetro
aplanação T-900 s/ caixa; três mochos pretos c/
rodízios; lensômetro Neitz; base para aparelho c/
tabuleiro cinza; refrator TOC cor creme; retinos-
cópio elétrico Neitz; projetor; oftalmoscópio in-
direto Topcon com mala; lente 20 D Nikon; pro-
jetor de optotipos Shi Nippon CP 30 c/ controle
remoto; armação de prova Universal; transfor-
mador para oftalmoscópio e retinoscópio; caixa
de provas de 50 lentes Solóptica; lâmpada para
projetor 6E; duas lâmpadas para lâmpada de
fenda AT 366; lâmpada para projetor; duas ca-
deiras para consultório pretas. Preço total R$
40.000,00. Contatos com Dra. Sandra Talarico
pelos tels. (11) 3666-6701 ou (11)7181-2825 ou 
ainda  através do e-mail
stalaricomachado@yahoo.com.br

Lâmpada de fenda
Vende-se lâmpada de fenda de dois aumentos,
modelo Zeiss (R$ 8.000,00), único dono, com um
ano de uso e ceratômetro da Baush & Lomb (R$
1.500,00). Tratar pelo telefone (12) 3836-1805 de
2ª à 4ª das 09 às 14h e das 16 às 17h e de 5ª e 6ª
das 10 às 12h e das 17 às 19h.

Topógrafo Eyetec
Vende-se topógrafo Eyetec novo, sem uso. O va-
lor de venda é de R$ 19.824,00. Contatos com
Sra. Poliana pelo telefone (42) 3621-7777.

Oportunidades

Médico oftalmologista - atendimento clínico
Clínica oftalmológica localizada no centro de No-
va Iguaçu (RJ) oferece oportunidade profissional
para médico oftalmologista para atendimento clí-
nico, exames e procedimentos cirúrgicos. Os in-
teressados devem enviar currículo para
coiadm@hotmail.com 

Oftalmologista  -  especialista em glaucoma
Clínica oftalmológica de Ribeirão Preto (SP) se-
leciona Médico Oftalmologista com especiali-
zação em glaucoma. Salário R$8000,00 + bene-
fícios. Falar com Maria Carolina pelo telefone
(16) 3236-7242 ou através do e-mail
mariac@cathorp.com.br

Oftalmologista 
Precisa-se de oftalmologista para a cidade de Im-
peratriz (MA). Os interessados devem enviar mini
currículo pelo email j.afranio@globo.com 

Oftalmologista 
Clínica oftalmologica em São Luis (MA) oferece
vaga para oftalmogista com garantia mínima de
remuneração de R$ 15.000,00 em tempo integral.
Os interressados devem entrar em contato com
Ana Lourdes pelo telefone (98) 3213-0700 ou
através dos emails compras@coslz.com.br e/ou
sac@colsz.com.br

Oftalmologista 
Clínica oftalmológica em São Paulo (SP) procura
profissionais na especialidade para atendimento
em Osasco, Taboão da Serra, Lapa, Tatuapé e
San-to Amaro. Contatos com Érika no telefone
(11) 55248300 ou enviar currículo para o e-mail
adm_medicos@oftalmocare.com
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Equipamentos
Oftalmologista aposentado vende os seguintes
aparelhos, em estado de novos: oftalmoscópio in-
direto Neitz, com lentes de 16 e 20 dioptrias (R$
2.500,00) e lensômetro Topcon LM-6, leitura in-
terna, top de linha (R$ 2.500,00). Tratar com Dr.
Luiz Carlos pelo telefone (11) 2941-5356.

Lâmpada de fenda
Vende-se lâmpada de fenda Nikon com mesa e
máquina fotográfica da mesma marca acoplada,
oftalmoscópio binocular indireto AO, perímetro
Goldmann 940. Preço do pacote: R$ 8.000,00, a
retirar no local. Tratar com Yvess pelo telefone
(13) 3014-5098 ou através do e-mail 
Yvess@litoral.com.br

Equipamentos
Vendem-se facoemulsificador Allergan Surgical
com suporte, bandeja e canetas - modelo Diplo-
max (seminovo), biômetro Accutome A-Scan com-
pleto, com manuais em inglês e português (novo),
YAG Laser Oftálmico - modelo Nidek 1100 (com
mesa - para apoio cirúrgico e ambulatorial) e
retinógrafo Topcon - modelo TRC - FE3 completo,
com mesa. Contatos: pelos telefones (85) 8813-
3546 e 9115-6967 ou através dos emails
sabrinacartaxo@hotmail.com ou
frcartaxo@hotmail.com

OCT Stratus
Clínica oftalmológica vende OCT Stratus revisado
(R$ 100 mil). Contatos com Erika pelos telefones
(69) 3223-7700 ou 9982-0014 ou através do e-
mail eaborges@brturbo.com.br

Clínica oftalmológica
Venda de clínica oftalmológica em Salvador (BA).
Contatos pelo telefone (71) 9276-0012 com Dr. 
Marcos Mascarenhas ou através do e-mail 
marcos_mascarenhas@hotmail.com

OCT 
Vende-se OCT (tomógrafo de coerência óptica)
Zeiss, modelo 2000 FCSL 1037. Contatos com sr.
Jamil pelo telefone (98) 2109-0990 ou através
dos e-mails romerobertrand@uol.com.br ou
daniel-bcd@hotmail.com

Projetor Xenonio
Vendo Projetor Xenonio em bom estado: R$
600,00. Contato: Dra. Monica (19) 8122 2388 ou
modusou@terra.com.br
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