Karlovarské minerální vody přispěly nemocnici v Karlových Varech
na monitory dechu pro kojence

Karlovy Vary, 11. července 2016

V nemocnici v Karlových Varech předali zástupci Nadace Křižovatka nově
zakoupené monitory dechu novorozeneckému oddělení JIP. Pět z těchto užitečných
přístrojů financovaly Karlovarské minerální vody a jejich značka Aquila.
Nadace Křižovatka se už více než 20 let jako jediná v ČR věnuje problematice
Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). V rámci projektu „Maminko, dýchám“ ve
spolupráci s dárci a konkrétními nemocnicemi pomáhá vybavit monitorem dechu
každé lůžko na všech novorozeneckých odděleních v ČR. Monitor dechu je
nejúčinnější způsob, jak chránit novorozence před SIDS. SIDS přitom ohrožuje úplně
všechny děti do 1 roku věku.
„Pramenitá voda Aquila je svým složením a kvalitou vhodná i pro kojence,
s regionem Karlových Varů je odjakživa spojena a nám samozřejmě záleží i na
budoucnosti a kvalitě života jeho obyvatel, počínaje těmi nejmenšími,“ uvedl k daru
Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

O Karlovarských minerálních vodách
Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední
Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu
Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873.
Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových
majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa
a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup
KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se
významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také
projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact
ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy
společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN.
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