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OTC USE IN NORWAY FOR LIDOCAIN, HYDROCORTISONE ACETATE, 
ATC-CODE: C05AA01 

• 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 lidocaine/hydrocortisone acetate  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 lidocaine/hydrocortisone 

acetate  in Norway 
 covered in the approved and/or sought SmPC for the product in question  

 
Ointment 
2.5 mg/g hydrocortisone acetate 
50 mg/g lidocaine 
 
Suppository 
5 mg hydrocortisone acetate  
60 mg lidocaine  

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION (OTC) 

INDICATION 
Voksne over 18 år: behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen. 

                 DOSAGE 
Ointment 
Voksne over 18 år: En ertestor mengde salve smøres i og omkring endetarmsåpningen. Vask 
området godt før påføring. Påfør salven etter en eventuell avføring, da avføring kan fjerne 
salven. Unngå å få salven i øynene. Vask hendene grundig etter påføring av salven. 
 
For å oppnå en raskere smertelindring kan du bruke salven opptil 4 ganger første 
behandlingsdag. Deretter bruker du salven 2 ganger daglig. Etter at hemoroidene er borte bør 
du bruke salven 1 gang daglig i 1 uke for å hindre tilbakefall.  
 
Kontakt lege etter 2-3 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  
{Trade name} skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker. 
 
Suppository 
Voksne over 18 år: Stikkpillen føres dypt inn i endetarmen. Vask området godt før stikkpillen 
føres inn. Bruk stikkpillen etter en eventuell avføring, da avføring vil kunne fjerne stikkpillen. 
Unngå å få preparatet i øynene. Vask hendene grundig etter bruk. Er stikkpillen blitt myk pga. 
varme skal den legges i kaldt vann før den tas ut av pakningen. 
 
For å oppnå en raskere smertelindring kan du ta 1 stikkpille inntil 3 ganger fordelt utover 
første behandlingsdag. Deretter bruker du 1 stikkpille daglig. Etter at hemoroidene er borte 
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bør du fortsette behandlingen i 1 uke for å hindre tilbakefall. Da kan du bruke stikkpillene 
sjeldnere (f.eks en stikkpille annen hver dag). 
 
Kontakt lege etter 2-3 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  
{Trade name} skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker. 
 

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: 
 
Mot hemoroider. 

DOSAGE 
The dosage should be written as in the PIL; however the shortened text below could be used.  
 
Rektalsalve 
Voksne over 18 år: En ertestor mengde salve påføres opptil 4 ganger på dag 1, og deretter 2 
ganger daglig. Fortsett behandlingen 1 gang daglig i minst 1 uke etter at symptomene er borte.  
Kontakt lege hvis plagene ikke bedres etter 2-3 ukers behandling. 
{Trade name} skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker. 
 
 
Stikkpille 
Voksne over 18 år: 1 stikkpille daglig. Føres dypt inn i endetarmen.  
For raskere smertelindring kan du bruke 1 stikkpille opptil 3 ganger den første dagen. Fortsett 
behandlingen i 1 uke etter at symptomene er borte. 
Kontakt lege hvis plagene ikke bedres etter 2-3 ukers behandling. 
{Trade name} skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker. 
 

PACK SIZE  
Pharmaceutical form  Strength Maximum pack 

size 
Ointment 2.5 mg/g hydrocortisone acetate 

50 mg/g lidocaine 
 

30 g 

Suppository 5 mg hydrocortisone acetate / 
60 mg lidocaine  
 

12 suppositories 

Ointment + suppository 2.5 mg/g hydrocortisone acetate 
50 mg/g lidocaine 
 +  
5 mg hydrocortisone acetate / 
60 mg lidocaine  

30 g + 12 
suppositories 
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