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Confira as condições especiais para associados Funcel

O Instituto de Oftamologia de Curitiba (IOC) está presente em Curitiba há 27 anos, sempre
investindo no que há de mais moderno no campo da oftalmologia. Conta com um corpo clínico
altamente especializado, equipe multiprofissional treinada, assim como um centro cirúrgico próprio,
com o que há de mais moderno na área oftalmológica, proporcionando maior segurança e qualidade
nos resultados cirúrgicos.
Para a conveniência dos pacientes estão reunidos em um único lugar equipamentos de
diagnósticos para todos os tratamentos clínicos e cirúrgicos, aliando qualidade e praticidade ao
atendimento. Para os pacientes que buscam as cirurgias refrativas (cirurgia a laser para correção de
miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia), possui o Laser Center, um andar especialmente
reservado para avaliação e exames pré-operatórios. Neste segmento, o IOC é o pioneiro no Brasil
nos tratamentos a laser, Crosslinking (Primeiro no Brasil) e tratamentos guiados para pacientes que
realizaram cirurgias com tecnologias anteriores, como o bisturi de diamante para tratamento da
miopia.
Especialidades: Cirurgia refrativa a laser, Ceratocone, Catarata, Córnea, Retina, Glaucoma, plástica
ocular, transplantes. Benefícios: Consultas eletivas: 10% (dez por cento) de desconto para a
consulta particular no pagamento à vista; Exames não liberados pelo plano de saúde e/ou
particular: 10% (dez por cento) de desconto para pagamento à vista ou parcelado em 3 (três) vezes;
Para procedimentos cirúrgicos particulares ou parte de custos não cobertos pelo plano de saúde:
10% (dez por cento) de desconto para pagamento à vista, podendo ser parcelado em até 3 (três)
vezes sem juros; Para pagamentos parcelados: Procedimentos abaixo de R$20.000,00: Valor
normal de tabela com entrada 30% (trinta por cento) + 6 (seis) vezes sem juros; Procedimentos
acima de R$20.000,00 (válido também para quando o tratamento dos dois olhos for incluído em um
mesmo pagamento): Valor normal de tabela com entrada 30% (trinta por cento) + 8 (oito) vezes sem
juros.
Mais informações: Site: https://www.ioc.med.br Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 1500
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