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Innspill til endring i LUA listen fra Weifa AS 

Vi viser til Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek, og vil med dette be om å få følgende preparater inkludert i LUA listen: 
Paracetduo tabletter virkestoff: paracetamol 500 mg, koffein 65 mg 
Paracetduo godkjent reseptfritt til voksne og barn over 15 år til korttidsbehandling av  

- feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa  
- milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.  

Paracetduo har samme indikasjon og bruksområde som paracetamol, men med en tilleggseffekt av koffein (Ref. SPC: Koffein øker den smertestillende effekten av paracetamol, det stimulerer sentralnervesystemet og kan dermed 
minske utmattelse/tretthet som ofte assosieres med smerte.)  
Clarvivo 20 mg sugetabletter virkestoff: ambroksolhydroklorid 
Clarvivo er godkjent reseptfritt til voksne og barn over 12 år for lindring av smerte ved sår hals.  
Produktet har en klar indikasjon med liten fare for feilbruk. 
Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett virkestoff: amylmetakresol/2,4-diklorobenzylalkohol 
Solvivo er godkjent reseptfritt til voksne og barn over 6 år for lindring av smerter i svelg og hals.  
Produktet har en klar indikasjon med liten fare for feilbruk. 
Proxan 250 mg, 20 tabletter virkestoff: naproxen  
Proxan 250 mg tabletter har en begrenset indikasjon (menstruasjonssmerter) med liten fare for feiltolkning av symptomer eller behov for rådgivning i forhold til smerteplage. Selv om den reseptfrie pakningsstørrelsen av legemidlet har 
et begrenset bruksområde i forhold til reseptpliktige pakningsstørrelser, er menstruasjonssmerter er et stort problem for mange hver eneste måned med store individuelle forskjeller i respons på og effekt av de ulike smertestillende 
midler. Dette gjør det berettiget å ha tilbud om Proxan tabletter i dagligvaren som et godt alternativ til andre smertestillende midler.  
Vi anser krav i Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek som oppfylt for ovenstående produkter. 
Mvh / Kind regards, 
Siv Karin Førde  
Head of Regulatory Affairs 
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