
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

Nidek AR600
Autorefrator Nidek AR600 + Mesa
Xenônio Modelo N + mocho com apoio,
acompanhando 15 bobinas e estabiliza-
dor. Em perfeito estado. Procedência de
clínica oftalmológica recém desativada.
Dono único, por  R$ 12.500,00. Contatos
pelos telefones (13) 3349-6020 ou 9749-
3000 ou atraves do e-mail costalocacobain
@hotmail.com

Tomey EM-1000
Vendo microscópio especular Tomey EM-
1000 (captura das imagens por contato).
Aparelho usado, porém em condições
normais de funcionamento. Contatos pelo
email: laopadilha@terra.com.br ou recado
pelo telefone (11) 5071-8888.

Topógrafo EH-270
Vende-se topógrafo EH-270, revisado,
com impressora por R$ 12.000,00. Aceito
propostas. Contatos pelo telefone (19) 92
46-0089.

Vários equipamentos
Vendem-se os seguintes equipamentos:
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 mod.
SL-3d (R$ 12.000,00); tonômetro de
aplanação H-S mod. T900 (R$ 4.000,00);
lente de contato Goldman 3 esp. (R$
800,00); lente de contato Goldman 1 esp.
(R$ 450,00); lente Volk 78 diop. (R$
500,00); lensômetro R-B (R$ 1.500,00);
coluna xenônio mod. TS-IV (5.000,00);
oftalmoscópio W-A (R$ 1.700,00);
retinoscópio Cooperland Bausch & Lomb (
R$ 1.700,00); cabos para retinosco-
pia/oftalmoscopia (R$ 200,00); fonte
reguladora Toptronix (R$ 1.500,00); cadei-
ra motorizada Allis (R$ 1.300.00); coa-
gulador diatermia Intercryos mod. PY-1
(R$ 1.500,00); lâmpada de Burton para
lente de contato (R$ 800,00); mesa Adaga
(R$ 800,00); suporte de cabeça para

cirurgia (R$ 80,00); bisturi de 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 ferrametnas para
ceratotomia radial (R$ 3.000,00); caixa de
ferramentas para transplante de córnea
(R$ 8.000,00); 30 LIOs para facectomia
extracapsular com prazo vencido Alcon
(R$ 3.600,00). Contatos com Dr. Celso
Tavares pelos telefones (15) 3411-5071 ou
8115-1308 ou através do e-mail c.tavares
@yahoo.com.br

Facoemulsificador Diplomax
Vendo facoemulsificador Diplomax em
excelente estado, revisado pela Eyeflex,
com acessórios e ótimas condições.
Contatos com Dr. Daniel Nogueira pelo
telefone (67) 3427-5672 ou através do e-
mail dr.danielnogueira@hospitaldosolhos
dourados.com.br

Aparelhos Procurados

Régua Esquiascopia
Compro Régua esquiascopia marca
Luneau. Entrar em contato com Dra.
Cláudia pelo telefone (19) 3266-0052.

Oportunidades

Vagas Oftalmologistas
Clínica de olhos com 15 anos de funci-
onamento em hospital de referência em
Brasília (DF) necessita de médicos oftal-
mologistas. Contatos pelo telefone (61) 82
09-2015 c/Dr. José ou através do e-mail
olhosanchieta@bol.com.br

Vaga para fim de semana
Clínica oftalmológica de Santo André (SP)
procura médico oftalmologista para se-
gundas, sextas e sábados. Os interes-
sados devem entrar em contato com Dra.
Luciana pelos telefones (11) 4436-8822 ou
4436-9845 ou através do e-mail luciane
alemanoftalmologia@hotmail.com
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Furtos e Roubos de aparelhos
oftalmológicos

Preocupada com o aumento do núme-
ro de ocorrências de roubos e furtos
em clínicas e consultórios oftalmoló-
gicos, a Diretoria do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia decidiu criar
em seu site um link no qual serão lis-
tados 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 fur-
tados ou roubados. Quanto mais com-
pleto for o cadastro, maiores as chan-
ces destes aparelhos não serem
adquiridos com a consequente mora-
lização do mercado secundário que,
por sua vez, é a causa única dos rou-
bos e furtos.
Os médicos que pretendem comprar
equipamentos de segunda mão, além
dos cuidados necessários para ve-
rificar a origem dos aparelhos que
lhes são oferecidos, podem agora
consultar a lista publicada no site
www.cbo.com.br
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