
Anuncie!

Envie as informações para o e-mail
imprensa@cbo.com.br

ou via fax 
(11) 3171.0953

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

Vende-se OCT STRATUS Modelo 3000,
marca Zeiss.Valor R$ 85.000,00. Última
revisão técnica feita em maio/2010.
Contatos com Cídiney ou Renata, no tele-
fone: (61) 3298-6060 
ou pelo e-mail: comercial@inob.com.br

Vendem-se os seguintes equipa-mentos:
refrator Bausch & Lomb R$ 7.000,00;
ceratômetro Bausch & Lomb R$ 4.500,00;
projetor Bausch & Lomb R$ 4.000,00;
lâmpada de fenda Topcon SL-3d R$
12.000,00; tonômetro aplanação H-S T900
R$ 4.000,00; lente contacto Goldman 3
esp. R$ 700,00; lente contacto Goldman 1
esp. R$ 450,00; lente Volk 78 diop. R$
500,00; lensômetro R-B R$ 1.500,00; co-
luna Xenônio TS-IV R$ 5.000,00; oftal-
moscópio W-A R$ 1.700,00; retinoscópio
Coopeland Bazusch & Lomb R$ 1.700,00;
cabos para reinosc. /oftalmosc. R$
200,00; fonte reguladora Toptronix R$
1.500,00; cadeira motorizada Allis R$
1.300,00; coagulador diatermia Inter-
cryos PY-1 R$ 1.500,00; lanterna luz utra-
violeta R$ 800,00; mesa Adaga R$ 800,00;
suporte cabeça R$ 80,00; bisturi diamante
dupla face R$ 1.000,00; Gauge R$ 400,00;
cautério a pilha R$ 120,00; caixa e
ferramentas para catarata R$ 5.000,00;
caixa e ferramentas para ceratotomia
radial R$ 3.000,00; caixa de ferramentas
para transplante de córnea R$ 8.000,00;
30 LIOs para facectomia extra-capsular (c/
prazo vencido) Alcon R$ 3.600,00. Contato
com Dr. Celso Tavares pelos telefones (15)
3411-5071 ou (15) 8115-1308 ou através
do e-mail:  c.tavares@yahoo.com.br

Vende-se Topógrafo Eyetec, Modelo:
CT4000SL, novo, sem uso. Interessados
devem entrar em contato com Poliana
pelo telefone (42) 3621-7777

nidade profissional para médico oftal-
mologista para atendimento clínico, exa-
mes e procedimentos cirúrgicos. Os inte-
ressados devem entrar em contato pelo
telefone (21) 9732-9316 ou enviar currícu-
lo para o email: naviferreira@hotmail.com

Vende-se excelente aparelho de OCT 
STRATUS Model 3000-Zeiss. Contatos
com Natalia pelo telefone (61) 9121-2930.

Vende-se OCT 3 Zeiss versão 4.0 com
última atualização de glaucoma e GPA.
Valor: R$  90.000,00. Tratar com Sra.
Bruna pelo telefone (31) 3283-9835.

Vende-se microscópio cirúrgico DF Vas-
concelos, revisado modelo MC-M5MF e
carona com microfocalização. Contatos
pelo e-mail: oftalmoclinica@bol.com.br

Vendo ceratômetro com mesa elevatória,
cor bege, DF Vasconcelos, com sete anos
de uso, em ótimo estado, por R$ 3.500,00.
Contatos pelos telefones (47) 3268-3252
(com Sra. Camila) ou (48) 4109-0095 (c/ Sr
Sandra

Oportunidades

Procura-se oftalmologista que queira dar
continuidade a clínica de 30 anos, no
Itaim Bibi, em São Paulo (SP).
Contatos através do email: oftalmorubens
@hotmail.com

Procuramos médicos oftalmologistas para
trabalhar na zona leste da cidade de Sãqo
Paulo (SP), para atendimento clinico e
cirurgico em varias subespecialidades.
Maiores informações pelo telefone (11)
2673-7373 r. 116. Enviar curriculo para o
email: danusa@clinicarpl.com.br

Vendo cota em consultório oftalmo-lógico
na cidade de Contagem ( MG), localizado
em clínica de várias especialidades na
região comercial da cidade. Contato pelo
telefone (31) 9305-2020 com Wilson.

Clínica oftalmológica localizada no centro
de Campo Grande (RJ) oferece oportu-
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Furtos e Roubos de aparelhos
oftalmológicos

Preocupada com o aumento do número de
ocorrências de roubos e furtos em
clínicas e consultórios oftalmológicos, a
Diretoria do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia decidiu criar em seu site um
link no qual serão listados os aparelhos
nestas condições que forem informados à
entidade. 

Os médicos que forem vítimas, devem
enviar para o CBO, pelo fax (11) 3171-0948
ou através do e-mail imprensa@
cbo.com.br, cópia do Boletim de
Ocorrência com a descrição de todos
os aparelhos que tenham sido furtados ou
roubados. Quanto mais completo for o
cadastro, maiores as chances destes
aparelhos não serem adquiridos com a
consequente moralização do mercado
secundário que, por sua vez, é a causa
única dos roubos e furtos.

Os médicos que pretendem comprar
equipamentos de segunda mão, além dos
cuidados necessários para verificar a
origem dos aparelhos que lhes são
oferecidos, podem agora consultar a lista
publicada no site www.cbo.com.br
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