
 
 

  Side 1 

OTC USE IN NORWAY FOR DICLOFENAC DIETHYLAMINE, ATC-CODE: 

M02AA15 

 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with “A 
guideline on changing the classification for the supply of a medicinal product for human use” 
should be submitted. 
  

 This substance report presents the preferred wording for PIL and packaging material for OTC 
prescription status for diclofenac in Norway. 

  
 To make use of this report, the application for OTC prescription status must be:  

-              within the scope of what is already approved as OTC use for diclofenac in Norway 
-              covered in the approved and/or sought SPC for the product in question  
 

 

Gel  

11.6 mg/g 

23.2 mg/g 

 

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION 

INDICATION 

Voksne og barn fra 14 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med 

forstuing eller forstrekning. 

 

Voksne over 18 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre eller knær ved 

slitasjegikt (artrose). 

 

 

DOSAGE 

 

 

Voksne og barn fra 14 år/Voksne over 18 år: Mengden gel som trengs er avhengig av 

størrelsen på området du skal behandle. For å behandle {kroppsdel} trenger du {x-x cm (e.g. 

6-9 cm)} gel fra tuben, dette tilsvarer {mg virkestoff}. Gelen påføres {antall ganger} daglig. 

Bruk ikke mer enn {antall cm gel} per 24 timer, dette tilsvarer {mg virkestoff}.  

 

 

 

 

The table below is a dosage example for two different strengths of gel, and is not intended to 

be included in the PIL. 

 

 



 
 

  Side 2 

Strength  Recommended 

single dose 

Max g/24 hours 

11,6 mg/g gel  2-4 g gel  

3 - 4 ganger daglig  

16 g gel 

23,2 mg/g gel 2-4 g gel  

2 ganger daglig 

8 g gel 

 

Vask hendene etter du har brukt gelen.  

Unngå kontakt med øynene. Bruk ikke gelen på hudområder med eksem, utslett, kutt eller sår.     

 

Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. 

                                                                                                                                                                                              

Bruk ikke gelen lenger enn:  

2 uker ved forstuinger eller forstrekninger (voksne og barn over 14 år).  

3 uker ved artrosesmerter (voksne over 18 år).  
                                                                                                                                                                      

LABELLING INFORMATION 

INDICATION 

The indication should be written as in the PIL. 

DOSAGE 

The dosage should be written as in the PIL; however shortened if needed. 

 

 

OTHER INFORMATION 

 

Skal ikke brukes av gravide eller ammende.  

Skal ikke brukes ved allergi mot diklofenak eller samtidig med andre smertestillende og 

febernedsettende legemidler som for eksempel ibuprofen eller acetylsalisylsyre. 

 

PACK SIZE  

Pharmaceutical 

form  

Strength Indication Maximum pack size 

Gel 11,6 mg/g  100 g 

Gel 23,2 mg/g Paediatric indication 60 g  

Gel 23,2 mg/g Adult population 

indication 

120 g 
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