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Opis kursu 

 Dzięki zastosowaniu mieszanek powietrznych wzbogaconych w tlen będziesz mógł rozszerzyd 

swoje limity bezdekompresyjne. Oznacza to więcej czasu spędzonego pod wodą. Na przykład jeśli 

nurkujesz na 15 metrów na powietrzu twój bezdekompresyjny limit wynosi 80 minut, ale kiedy 

zanurkujesz z użyciem EANx36 będziesz mógł przebywad 220 minut bez konieczności dekompresji 

czyli o 140 minut dłużej! Co więcej jest to jedyny kurs, który umożliwia studentowi odbywanie innego 

jednocześnie. Innymi słowy student zapisany na kurs PADI Advanced Open Water Diver może 

odbywad kurs PADI Enriched AirDiver w tym samym czasie. 

  

Zalety Nitrox-u 

 Zwiększa czas bezdekompresyjny niemal dwukrotnie w stosunku do nurkowania na 

powietrzu 

 Podczas nurkowao dekompresyjnych dużo krótsza dekompresja w porównaniu do powietrza 

 Zwiększone bezpieczeostwo nurkowania – małe prawdopodobieostwo wejścia w 

dekompresję 

 

  Limity bezdekompresyjne RDP 

Głębokość Powietrze Nitrox 32 Nitrox 36 

18m 56' 95' 125' 

22m 37' 60' 70' 
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Wady nurkowania na nitrox-e 

 Dłuższe planowanie nurkowania 

 Analiza mieszanki 

 Słabsza dostępnośd 

 Możliwośd zatrucia tlenem 

 Wyższa cena  

Cele Kursu 

 Uzyskanie certyfikatu PADI Nitrox  

 Łatwośd planowania nurkowao na nitrox-e do  40% tlenu 

 Sprawne analizowanie mieszanek gazowych wzbogaconych w tlen 

 Umiejętnośd przestawienia komputerów nurkowych na nitrox 

 Znajomośd możliwych zagrożeo wynikających z nurkowania na Nitrox-e 

 

Wymogi kursu 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie następujących warunków: 

 Ukooczony kurs PADI Open Water (lub równoznaczny certyfikat innej organizacji) 

 Minimalny wiek: 15 lat 

Sprzęt do nurkowań na Nitrox 

Nurkowanie z mieszankami do 40% tlenu nie wymaga specjalnego sprzętu, głównie chodzi o 

automaty oddechowe i butle. Wyjątkiem są uwarunkowania prawne w danym regionie oraz zalecenia 

producenta.   

Zalecane jest posiadanie komputerów nurkowych, które ułatwiają planowanie nurkowao oraz 

redukują wszelkie błędy. 

Czas trwania kursu 

Dwa spotkania po 5 – 6 godzin 

Cena kursu 

 Kurs Standard  (grupa 4-8 osób) 370,- PLN 

 Kurs VIP (indywidualne)  550,- PLN 

Opis przygotował: 
 

Sadowski Marcin 
Instruktor Padi # 640279 

Tel. 510 919 826 
marcin@seaquest.pl 
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