
 
Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) 
 
 
Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak, MTnr: 14-10241 
Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak, MTnr: 14-10240 
 
 

Godkjent  reseptfri indikasjon: Voksne og barn over 6 år :Lindring av smerter  i svelg og 
hals  

0,6 mg/1,2 mg, pakningsstørrelse 24 pk. 

Virkestoffer: amylmetakresol og 2,4 diklorbenzylalkohol 

 
I vurderingen skal det tas 
hensyn til om det er særlig 
behov for enkel tilgang til 
veiledning fra farmasøyt, 
herunder om: 
 

 
Den enkelte forbruker har tilstrekkelig mulighet til selv 
å diagnostisere symptomer og tilstand og vurdere 
indikasjon for behandling, terapeutisk effekt og 
sikkerhet. 
 
 
Ja Bruksområdet godkjent for preparatet er godt kjent i 
befolkningen: Lindring av smerter i svelg og hals.  
 
Denne type smerter er vanlig i forbindelse med sår 
hals, og egner seg for egendiagnose. 
 

 Om informasjon om bruk og sikkerhet er lett 
tilgjengelig på pakningen og i pakningsvedlegget. 
Ja 
 
Ja,  
På pakningen står det:  
 
Voksne og barn over 6 år: Lindring av smerter i svelg 
og hals 
 
Kontakt lege dersom symptomene ikke bedres innen 2 
dager. Skal ikke brukes under graviditet og amming 
  
 

 Om opplysningene på pakning og pakningsvedlegg må 
anses tilstrekkelige for sikker bruk. 
 
Ja  
 



 Om legemidlets kontraindikasjoner (når legemidlet ikke 
må brukes) er omfattende eller kompliserte. 
Det er verken omfattende eller kompliserte 
kontraindikasjoner.  
 
Eneste kontraindikasjoner er overfølsomhet for 
innholdsstoffene og barn under 6 år. 
 
 
 
 
 

 Det skal også tas hensyn til hvor stor faren er for 
overforbruk eller misbruk av det enkelte legemiddel 
 
Det er svært liten fare for overforbruk eller misbruk av 
Solvivo. Det er meget lang erfaring med tilsvarende 
produkt (Strepsils) som reseptfritt legemiddel i en 
rekke land og i tillegg i dagligvare i enkelte land, f.eks. 
Sverige.  
 
 
 

 Reseptfrie pakningsstørrelser av legemidlet skal ikke ha 
svært begrenset bruksområde i forhold til reseptpliktige 
pakningsstørrelser. 
 
Det er kun reseptfrie pakningsstørrelser av Solvivo.  
 
 

 Tilleggsopplysning om erfaring med preparatet på det 
norske markedet, bivirkningsrapportering siste året, og 
salgstall. 
 
Markedsføringsdato for Solvivo var 15.02.2016. 
 
Antall solgte pakninger til apotek i 2017:  
Solvivo til sammen begge smaksvarianter: 61.743 stk. 
 
Bivirkninger rapportert: En bivirkning er rapportert, og 
denne var definert som ikke-alvorlig, og gjaldt 
symptomer lokalt i halsen. 
 
  

 
 
 


