IANTD

EANx DIVER

»

Propósito
• Este curso foi desenvolvido para proporcionar aos mergulhadores recreativos, a usufruir do
EANx em mergulhos entre 12m e 39m. O mergulhador poderá escolher as misturas de seus
mergulhos nas tabelas EANx ou mergulhar “conservadoramente” usando os computadores ou
tabelas baseadas no ar;
• O curso IANTD EANx Diver pode ser ministrada separadamente ou em conjunto com uma variedade de Cursos IANTD avançados ou de especialidades;
• O curso de EANx abrange misturas entre 21% até 40% de oxigênio.

»

Pré-requisitos
• Certificado de Open Water Diver IANTD ou equivalente;
• Qualificação de Diver:
• Candidatos com 18 anos de idade, completos, sem aprovação dos pais ou guardiões legais;
• Candidatos entre 16 anos e 17 anos de idade, somente com autorização dos pais ou guardiões
legais.
• Qualificação de Junior Diver
• Candidatos entre 12 anos e 15 anos de idade, somente com autorização dos pais ou guardiões
legais – Qualificação de Junior Diver
• Preencher a assinar a ficha de inscrição da IANTD.

»

Instrutor
• Advanced EAnx Instructor ou superior, renovado para o ano vigente auxiliado ou não por assistentes IANTD certificados.

»

Material didático
• Instrutor – Utilização, obrigatória, dos Módulos de Aulas Teóricas (MAT) IANTD de EANx;
• Aluno – IANTD EANx Diver Pak.

»

Equipamentos requeridos
• Equipamentos utilizados durante este curso devem ser apropriados para o meio ambiente e
estar em perfeita ordem de uso.

»

Limites do curso
• Os mergulhos não podem ser conduzidos em profundidades que excedam as qualificações
prévias do aluno e não poderão exceder a profundidade máxima de 39m;
• As paradas de segurança apropriadas devem ser realizadas.

»

Conteúdo do Curso
• Sessão acadêmica

• O curso abrange todas as misturas de EANx entre 21% e 40% de oxigênio, enfatizando o uso de EAN32 e
EAN36.

• Sessão em águas abertas:

• Se o mergulhador optar em realizar mergulhos de águas abertas, o instrutor pode escolher o uso de tabelas
de EANx apropriadas ou planejar o mergulho como se o ar fosse utilizado, dessa forma capitalizando ao
máximo o fator de segurança psicológico.

»

Requerimentos para a certificação
• Completar toda parte teórica do curso e analise de gases;
• Ser aprovado no exame escrito;
• É recomendado, mas não obrigatório, para todos os mergulhadores a realização de dois mergulhos com misturas de EANx entre 24% e 40% de oxigênio.

Maiores informações:
IANTD Brasil
(11) 3554-6707
(11) 8468-3637
info@iantd.com.br

