
 
 

  Side 1 

OTC USE IN NORWAY FOR MAKROGOL 3350, ATC-CODE: A06A D65 

 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 makrogol 3350 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 makrogol 3350 in Norway 

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

 

Powder for oral solution in sachet  

13.125 g  

13.7 g 

Powder 

52.5 g 

59 g  

100 g 

Oral solution in sachet 

13,9 g/25 ml 

Powder for oral solution 

40 g/100 g 

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION (OTC) 

INDICATION 

 

Powder for oral solution in sachet 13.125 g and 13.7 g 

Til voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av forstoppelse. 

 

Powder 52.5 g, 59 g and 100 g 

Til voksne over 18 år: tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser. 



 
 

  Side 2 

 

Powder for oral solution 40 g/100 g 

Til voksne over 18 år: tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser. 

 

 

DOSAGE 

13.125 g and 13.7 g 

 

Voksne og barn over 12 år: 1 pose 1–3 ganger daglig, jevnt fordelt over dagen. Dosen avhenger av 

hvor alvorlig din forstoppelse er. 

{Trade name} skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker. 

Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke 

har blitt bedre.  

Innholdet i en pose oppløses i ett glass vann (125 ml) og drikkes. 

 

52.5 g, 59 g, 100 g  

Voksne over 18 år: Oppløsningen drikkes i porsjoner hvert 10. minutt helt til utfloden fra 

endetarmen er klar.  

 

Oppløsningen drikkes over en periode på cirka 4 timer, vanligvis på undersøkelses-

/operasjonsdagen.  

Som et alternativ kan hele oppløsningen drikkes kvelden før undersøkelsen/operasjonen, eller en 

del kvelden før og resten om morgenen den dagen undersøkelsen/operasjonen er. 

 

Du må ikke spise fra 2 - 3 timer før du begynner å ta {trade name} til etter at 

undersøkelsen/operasjonen er ferdig. 

 

40 g/100 g  

Behandlingen består av to ikke identiske doser av {trade name}. Minst 500 ml klar væske, 

eksempelvis vann, klar suppe, fruktjuice uten fruktmasse, mineralvann, te eller kaffe uten melk må 

tas samtidig med hver dose av {trade name}.  

 
Voksne over 18 år: 

 



 
 

  Side 3 

 

Dosering over 2 dager:  

Den første dosen tas kvelden før inngrepet (ca. kl. 18.00). Den andre dosen tas tidlig om morgenen 

samme dag som inngrepet (ca. kl. 06.00).  

 

Dosering over 1 dag foregår enten som:  

Morgendosering: Begge doser tas om morgenen samme dag som inngrepet med minimum en time 

mellom hver dose.  

 

Eller som:  

Kveldsdosering: Begge doser tas om kvelden samme dag kvelden før inngrepet med minimum en 

time mellom hver dose.  

 

LABELLING INFORMATION 

INDICATION 

The indication should be written as in the PIL.  

DOSAGE 

The dosage should be written as in the PIL. 

 

OTHER INFORMATION 

 

 

PACK SIZE 

Pharmaceutical form  Strength Maximum pack size 

Powder for oral solution in 

sachet 

 

13.125 g 

13.7 g 

 

50  

1  

 52.5 g 

59 g  

100 g 

1 

1 

1 



 
 

  Side 4 

 

Oral solution in sachet 13,9 g/25 ml 50 

1  

Powder for oral solution 40 g/100 g 1 
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