
Disclaimer/upozornění: Informace v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nebyly sepsány veterinářem, 
ani odborníkem. Jakákoliv odborná péče a pomoc kočce může být poskytována pouze veterinářem. GS není 
v současné době schváleným, registrovaným, a tedy ani regulovaným/kontrolovaným, lékem. Pokud 
jakékoliv informace či údaje zde uvedené, případně GS samotný, použijete v praxi, činíte tak pouze na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí. 
 
1. Jak se FIP diagnostikuje? 

FIP, zjednodušeně řečeno, se stanoví na základě vyloučení všech ostatních možných diagnóz. Pro závěr 

o diagnóze FIP je vhodné udělat kompletní vyšetření krve (hematologie a biochemie), sonografické a 

rentgenové vyšetření a test na přítomnost koronaviru, resp. jeho mutace, z odebraného vzorku volné 

tekutiny nebo tkáně (nejméně spolehlivý je tento test z krve). Test s největší vypovídací hodnotou je 

RealPCR test, který rozlišuje mezi méně virulentním/nepatogenním biotypem viru (FECoV) a 

virulentním/patogenním biotypem viru (FIPV), což umožňuje definitivnější diagnózu nebo vyloučení FIP 

(není-li koronavir v organismu kočky přítomný, nemůže se jednat o FIP). Existují testy na koronavir, 

jejichž výsledkem je pouze, zda kočka je nebo není jeho nositelem. Zjištění koronaviru (bez mutace) 

nemá samo o sobě vypovídací hodnotu, že kočka má nebo onemocní FIP. Je vhodné udělat i test na 

FIV a FeLV. Výsledky testů mohou být v určitém procentu falešně pozitivní i negativní. 

Výpotek v břiše je typický pro vlhkou formu FIP, nicméně bez kontextu dalšího vyšetření může být 

důsledkem například perforace střeva. Nutno však podotknout, že vlhká forma FIP je velmi agresivní a 

její progrese může být velmi rychlá (v řádu hodin až dní). 

S přihlédnutím ke všem symptomům (a ideálně vyloučení dalších možných onemocnění) je v krevních 

testech podezření na FIP při nižším poměru než 0,5 mezi albuminem a globulinem, při poměru pod 0,3 

je FIP téměř jistá. Dále je třeba vědět stav červené krevní řady (hlavně hematokryt – počet červených 

krvinek (erytrocyty) – zda regeneruje se pozná podle retikulocytů - buněk, ze kterých se erytrocyty tvoří 

porovnáním s vyšetřením cca za 5 dní) a bílé krevní řady (hlavně, zda je zánět, zda nejsou zvýšené 

lymfocyty). 

Jednoznačný závěr o diagnóze FIP může dát pouze pitva. 

Poznámka: Výše jsou uvedená vyšetření nápomocná při diagnostice FIP, která bývají běžně dostupná, 

rozhodně se nejedná o jejich vyčerpávající výčet. Je na rozhodnutí každého chovatele, zda a jaká 

vyšetření jeho kočka absolvuje. Vždy je nutné klinický stav kočky konzultovat s veterinářem. Pokud 

chovateli z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje přístup veterináře (příp. má chovatel o diagnostice 

pochybnosti), je více než vhodné vyhledat jiného veterináře, ať už pro předání kočky do jeho péče nebo 

alespoň pro konzultaci a získání dalšího názoru.  

2. Existuje test na FIP? 

Ne, lze testovat pouze přítomnost koronaviru a jeho mutací v těle kočky. Test s největší vypovídací 

hodnotou je RealPCR test, který rozlišuje mezi méně virulentním/nepatogenním biotypem viru (FECoV) 

a virulentním/patogenním biotypem viru (FIPV). 

 

3. Jaká je cena vyšetření nápomocných při diagnostice FIP? 

Ceny závisí na ceníku každého jednotlivého veterináře nebo veterinární kliniky, resp. externí laboratoře 

zpracovávající vzorky. 

Krevní testy: cena závisí na počtu vyšetřovaných parametrů – orientačně cca 400,- Kč až 1 500,- Kč 

Sonografické vyšetření: orientačně cca 400,- Kč 

Rentgen: orientačně cca 400,- Kč/snímek 

RealPCR test na přítomnost koronaviru a jeho mutace: orientačně cca 1 700,- Kč 

FIV a FeLV snap test: orientačně cca 500,- Kč + cca 200,- Kč za odběr krve 

 



 
 
4. Je FIP nakažlivá? 

Koronavirus (FECoV) má v těle většina koček. Koronavirus je přenosný z kočky na kočku oronasální 

cestou (např. přímým kontaktem, sdílením misek, trusem). Kočka, která se nakazila koronavirem, se 

může stát jeho nositelem, i když sama žádné potíže nemá. Koronavir není FIP, jestli zmutuje a způsobí 

FIP, závisí na mnoha proměnných, vč. genetické predispozice (imunitě) a stresu kočky. Koronavir může 

přežít ve vnějším prostředí cca 2-3 měsíce, ničí ho běžné dezinfekční prostředky. 

FIP je důsledkem mutace koronaviru jako FIPV (virulentní/patogenní biotyp viru), ten je silně vázaný na 

tkáně a z těla se nevylučuje, případný přenos je možný pouze transplacentární cestou (tzn. z těhotné 

kočky na její plody).  

5. Jaký je průběh léčby? Kdy je vidět, že funguje? 

Je na místě začít s léčbou GS co nejdříve to je možné, tzn. buď jakmile je diagnosticiky potvrzena FIP 

nebo se k zahájení léčby GS chovatel v některé fázi diagnostiky rozhodne. V případě, že by se nejednalo 

o onemocnění FIP, dle dostupných informací by GS nemělo kočce ublížit. Vlhká forma FIP je velmi 

agresivní a její progrese může být velmi rychlá (v řádu hodin až dní), je zde na zvážení, zda čekat na 

kompletní diagnostiku či začít s aplikací GS co nejdříve.  

Vstupní dávka GS bývá 5 mg/kg. Koncentrace dostupných značek GS se aktuálně pohybují cca od 15 

mg do 16,8 mg! Dávku je třeba vždy počítat s ohledem na aktuální váhu kočky, příp. symptomy očních 

nebo neuro potíží, ev. mohou být i jiné důvody, proč dávku zvýšit. 

Pokud na začátku léčby nebyly symptomy očních nebo neuro potíží, mohou se objevit i v průběhu léčby. 

V takovém případě bude nutné zvýšit aplikovanou dávku GS až na 10 mg/kg. Dávkování je vhodné 

zvýšit, i pokud kočka na léčbu nereaguje, případně je ke zvážení změna značky GS. Jednou zvýšenou 

dávku se nedoporučuje snižovat. 

Během léčby může dojít k rezistenci na GS, může se objevit druhotná infekce (např. rýma, zánět), 

nejčastějším vedlejším účinkem GS jsou léze nebo nekróza kůže (zejm. v místě vpichu). Je na místě 

kočku během doby aplikace GS sledovat, ideálně každý den vážit (a dle aktuální váhy upravovat 

dávkování GS) a měřit teplotu. V případě druhotné infekce nebo jakýchkoliv pochyb ohledně průběhu 

léčby či stavu kočky konzultovat její klinický stav s veterinářem, případně také ve skupině FIP Warriors.  

Každá kočka reaguje jinak, každá má jiné predispozice k vyléčení či reakci na léčbu (imunitní reakci), 

jinou vstupní fázi a formu FIP a jinou celkovou péči. Dle zkušeností těch, kteří GS aplikují, je reakce na 

GS (zlepšení, nezhoršování) viditelná v řádu hodin či jednotek dní. V případě vlhké FIP je dle zkušeností 

těch, kteří GS aplikují, vidět úbytek volné tekutiny v břiše/hrudníku obvykle během prvních 1-2 týdnů 

léčby.  

6. Na co dát při aplikaci GS pozor? Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost místu vpichu GS? 

Roztok GS je velmi kyselý. Jako prevence před vznikem lézí či nekróz kůže v místě vpichu je důležité 

vždy píchat čistou jehlou a po aplikaci místo vpichu alespoň otřít vodou navlhčenou gázou/látkou 

(zneutralizovat). Dejte pozor, abyste místo vpichu příliš nemokřili a měli přehled o tom, kolik GS případně 

vyteklo. Pokud GS vyteče mnoho, je na místě uvážit opakování aplikace, aby bylo zachováno dávkování. 

Pokud GS z místa vpichu vytéká, může to být způsobeno příliš velkým objemem aplikovaného roztoku, 

nedostatečně hluboko zapíchnutou jehlou či velkým průměrem jehly. Pokud je to možné, roztok GS 

aplikujte pomalu a jehlu z místa vpichu vytahujte zvolna.  

Po vpichu se může objevit mírné krvácení v důsledku poškození podkožní cévky. Pokud se jedná jen o 

pár kapek, je to poměrně běžný a neproblematický stav, který nevyžaduje urgentní veterinární péči. 

V případě, že je krvácení silné nebo se kočka po aplikaci GS chová nezvykle bolestivě (zvláště, pokud 

jde o, pro ni, netypický projev bolesti, který trvá více než pár minut po aplikaci), pohybuje se 

nekoordinovaně, ztěžka dýchá nebo je paralyzovaná, je na místě vyhledat urgentní veterinární péči! 

Při výpočtu dávky GS je doporučeno zaokrouhlovat na nejbližší vyšší desetinu. 



 
 
7. Je třeba během léčby provádět kontroly? 

Každé 4 týdny léčby je doporučeno alespoň kompletní vyšetření krve (hematologie, biochemie). 

8. Může se FIP vrátit? 

Bohužel ano, stejně jako jiná nemoc. Jedná se o virové onemocnění.  

9. Jak GS skladovat?  

Nejčastěji se doporučuje uchovávání v ledničce. Hlavní je, aby byl GS chráněný před světlem a ideálně 

ve stabilních teplotních podmínkách. 

10. Jaká je trvanlivost GS?  

Vzhledem k tomu, že GS není registrovaným, a tedy ani regulovaným a kontrolovaným léčivem, 

informace o trvanlivosti vychází z různých zdrojů a pohybují se od 6 do 12 měsíců. Možnost zmrazení 

GS není jednoznačná. 

11. Je možné v průběhu léčby měnit značky GS?  

Ano. Pozor však na případnou rozdílnou koncentraci. Koncentrace aktuálně dostupných značek GS se 

pohybují cca od 15 mg do 16,8 mg. 

12. Existuje i jiná forma aplikace GS?  

Ano, jsou k dispozici tablety. 

13. Proč léčbu GS nenabízí veterináři? Mohou veterináři GS aplikovat? 

GS není schváleným a registrovaným lékem. Veterináři o GS často ani nevědí nebo jsou ohledně něho 

skeptičtí. Z profesních a zákonných důvodů GS aplikovat nemohou, pokud se tak nerozhodnou sami. 

Další a podrobnější informace naleznete zde:  

FIP WARRIORS CZ/SK: http://www.fipwarriors.eu/?fbclid=IwAR3KKeB-

HDHTIDF8BxhvXlC__aWt3_IMWiiB26-eX13pWSTkioKQfVH8w1c 

Cure for FIP / FIP Treatment: https://fiptreatment.com/ 

http://www.fipwarriors.eu/?fbclid=IwAR3KKeB-HDHTIDF8BxhvXlC__aWt3_IMWiiB26-eX13pWSTkioKQfVH8w1c
http://www.fipwarriors.eu/?fbclid=IwAR3KKeB-HDHTIDF8BxhvXlC__aWt3_IMWiiB26-eX13pWSTkioKQfVH8w1c
https://fiptreatment.com/

