
 
 

  Side 1 

OTC USE IN NORWAY FOR EKONAZOLNITRAT, ATC-CODE: 
G01AF05 

• 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 ekonazolnitrat 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 ekonazolnitrat 
in Norway 
-              covered in the approved and/or sought SmPC for the product in question  
 

 
Pessary 150 mg + cream 1% 
Pessary 150 mg (depot) + cream 1% 
 

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION (OTC) 
 

INDICATION 
 
Voksne og barn over 15 år: behandling av soppinfeksjon i og rundt skjeden.  
 

DOSAGE 
 
For all pharmaceutical forms 
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. 
Sopp i skjeden kan behandles med {trade name} {pharmaceutical form}. Sopp på de ytre 
kjønnsorganer kan behandles med {trade name} {pharmaceutical form}. 
 
Av praktiske grunner bør behandlingen gjennomføres når du ikke har menstruasjon.  
 
Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte. 
 
Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. 
 
Har du fått påvist gjærsopp og seksualpartneren din får symptomer på kjønnsorgan (f.eks. 
kløe og rødhet), bør symptomene til seksualpartneren behandles. 
 
 



 
 

  Side 2 

For pessary: 
Behandling av soppinfeksjon i skjeden:  
Voksne og barn over 15 år: 
 
Pessary 150 mg: 
1 vagitorie føres inn i skjeden 3 kvelder på rad. Sett vagitorien så dypt inn i skjeden som 
mulig. Behandlingen bør skje ved leggetid og er enklest å utføre når du ligger på ryggen med 
bena fra hverandre og knærne løftet. 
 
Pessary 150 mg (depot): 
1 vagitorie føres inn i skjeden om kvelden som engangsdose. Sett vagitorien så dypt inn i 
skjeden som mulig. Behandlingen bør skje ved leggetid og er enklest å utføre når du ligger på 
ryggen med bena fra hverandre og knærne løftet. 
 
For cream: 
Behandling av soppinfeksjon på de ytre kjønnsorganene:  
Voksne og barn over 15 år: 
 
Smør kremen tynt på de ytre kjønnsorganene som er angrepet av sopp (kjønnslepper eller 
penis). Gjør dette 2-3 ganger daglig i til symptomene er borte (tar ca. 1 uke). Fortsett 
behandlingen i 3 dager etter at soppen er borte. 
 

LABELLING INFORMATION 

INDICATION 
The indication should be written as in the PIL. If the full indication is written on the back 
panel of the package the following short form can be used on the front panel: 
 
Soppinfeksjon i og rundt skjeden 
 

DOSAGE 
The dosage should be written as in the PIL; however the shortened text below could be used. 
For combination packs, please combine relevant texts. 
 
Pessary 150 mg: 
Voksne og barn over 15 år:  
1 vagitorie føres dypt inn i skjeden 3 kvelder på rad.  
Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  
 
Pessary 150 mg (depot): 
Voksne og barn over 15 år:  
1 vagitorie føres dypt inn i skjeden om kvelden som engangsdose. 
Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  
 
 



 
 

  Side 3 

Cream: 
On outer package: 
Voksne og barn over 15 år:  
Påsmøres 2-3 ganger daglig til symptomene er borte (ca. 1 uke), deretter i ytterligere 3 dager. 
Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  
 

OTHER INFORMATION 
 
Not applicable. 
 

PACK SIZE  
Pharmaceutical form  Strength Maximum pack size 
Pessary + cream 150 mg + 1% 3 pessaries + 15 g 
Pessary (depot) + 
cream 

150 mg + 1% 1 pessary + 15 g 
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