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OTC USE IN NORWAY FOR NICOTINE, ATC-CODE: N07B A01 

• 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 nicotine 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 nicotine in Norway 
− covered in the SmPC for the product in question  

  
 
Transdermal patch 
10 mg/16 hr 
15 mg/16 hr 
25 mg/16 hr 
 
7 mg/24 hr 
14 mg/24 hr 
21 mg/24 hr 
 
Medicated chewing-gum  
2 mg, 4 mg 
 
Lozenge, compressed lozenge  
1 mg, 2 mg, 4 mg 
 
Inhalation vapour, liquid 
10 mg/container (4 mg available dose) 
15 mg/container (7 mg available dose)  
 
Oromucosal spray, solution  
1 mg/dose 
 
Oromucosal powder in pouch 
2 mg, 4 mg 
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PACKAGE LEAFLET INFORMATION (OTC) 

INDICATION 
 
Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved 
røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke. 

DOSAGE:  

Transdermal patch (10, 15 and 25 mg/16 hr) 
Du røyker mer enn 20 sigaretter per dag: 
Uke 1–8: Ett 25 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid. 
Uke 9–10: Ett 15 mg/16 timer plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid. 
Uke 11–12: Ett 10 mg/16 timer plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid. 
Du røyker færre enn 20 sigaretter per dag: 
Uke 1–8: Ett 15 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid.  
Uke 9–12: Ett 10 mg/16 timer plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid. 
                                                                                                                                                                                                      
Kan brukes alene eller i kombinasjon (se nedenfor for mer informasjon). 
 
Transdermal patch (7, 14 and 21 mg/24 hr) 
Du røyker mer enn 20 sigaretter/dag: 
Ett 21 mg/24 timer plaster daglig i 3–4 uker. Deretter ett 14 mg/24 timer plaster daglig de 
følgende 3–4 uker. 
Deretter ett 7 mg/24 timer plaster daglig i 3–4 uker.  
Du røyker færre enn 20 sigaretter/dag: 
Ett 14 mg/24 timer plaster daglig i 3–8 uker. 
Deretter ett 7 mg/24 timer plaster daglig i 3–4 uker.  
 
Kan brukes alene eller i kombinasjon (se nedenfor for mer informasjon). 
 
Medicated chewing-gum and (compressed) lozenge (1, 2 and 4 mg) 
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet: 
4 mg brukes ved sterk avhengighet eller når tidligere forsøk med 2 mg har mislykkes. 1 mg og 
2 mg brukes ved lav til moderat avhengighet eller under nedtrapping etter å ha brukt 4 mg. 
Du bør ikke spise eller drikke samtidig. 
 
A. Dosering ved umiddelbar røykeslutt 
Dosen og lengden på behandlingen varierer fra person til person. Bruk 8–12 
tyggegummi/sugetablett daglig, uansett styrke. Tygges/suges langsomt.  
Maksimalt forbruk for 1 mg og 2 mg er 25 tyggegummi/sugetabletter per dag og for 4 mg 15 
tyggegummi/sugetabletter per dag. 
Du røyker mer enn 20 sigaretter per dag: 
Begynn med 4 mg tyggegummi/sugetablett i 12 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere 
antall tyggegummi/sugetabletter som brukes per dag. 2 mg tyggegummi/sugetablett kan 
brukes til nedtrapping.  
Du røyker færre enn 20 sigaretter per dag: 
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Begynne med 2 mg tyggegummi/sugetablett i 12 uker. Reduser så dosen gradvis ved å 
redusere antall tyggegummi/sugetabletter som brukes per dag. 1 mg tyggegummi/sugetablett 
kan brukes til nedtrapping.  
 
Behandlingen bør avsluttes når forbruk er redusert til 1-2 tyggegummi/sugetablett(er) per dag. 
Behandlingstid bør ikke være lengre enn 1 år. 
  
B. Dosering ved gradvis røykereduksjon 
Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig ved å bruke 1 tyggegummi/sugetablett 
istedenfor 1 sigarett. Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler deg klar for det. 
Følg deretter dosering for umiddelbar røykeslutt.  
 
Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon etter 6 uker og/eller røykeslutt innen 6 måneder 
etter behandlingsstart bør du snakke med en lege. 
 
Oromucosal powder in pouch (2 mg and 4 mg) 
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet. 
4 mg brukes ved sterk avhengighet eller når tidligere forsøk med 2 mg har mislykkes. 2 mg 
brukes ved lav til moderat avhengighet eller under nedtrapping etter å ha brukt 4 mg. 
 
1 porsjonspose legges under overleppen i 30 min. 
Du bør ikke spise eller drikke samtidig. 
 
A. Dosering ved umiddelbar røykeslutt 
Dosen og lengden på behandlingen varierer fra person til person. Begynn med 8–12 
porsjonsposer per dag etter behov i 12 uker. Maksimaldose er 24 porsjonsposer per dag. 
Reduser så antall doser gradvis. 
Behandling avsluttes når forbruk er redusert til 1–2 porsjonsposer daglig. 
 
B. Dosering ved gradvis røykereduksjon 
Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig ved å bruke en {Trade name} 
porsjonspose istedenfor en sigarett. Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler 
deg klar for det. Følg deretter dosering for umiddelbar røykeslutt.  
Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon etter 6 uker og/eller røykeslutt innen 6 måneder 
etter behandlingsstart bør du snakke med en lege. 
 
Inhalation vapour, liquid (10 mg/dose-container, 15 mg/dose-container) 
Anvendes som en sigarett. Doseres individuelt. Du bør ikke spise eller drikke samtidig. 
 
Uke 1–12: Daglig dose er 4–12 dosebeholdere av 10 mg (frigir ca. 4 mg nikotin) eller 3–6 
dosebeholdere av 15 mg (frigir ca. 7 mg nikotin).  
Etter uke 12: Reduserer nikotindosen gradvis over 6–8 uker.  
 
Oromucosal spray, solution 1 mg/dose 
Du bør ikke spise eller drikke samtidig. 
Uke 1–6: 1–2 doser etter behov, inntil 4 doser per time, maksimalt 2 doser om gangen og 
maksimalt 64 doser per dag. 
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Uke 7–9: reduser antall doser, slik at du halverer antall doser du trenger per dag mot slutten 
av uke 9.  
Uke 10–12: forsett å redusere antall doser til maksimalt 4 doser/dag ved uke 12. 
Behandling avsluttes når forbruket er redusert til 2–4 doser daglig. 
 
Kombinasjonsbehandling  
Depotplaster sammen med tyggegummi (1 eller 2 mg), sugetablett (1 eller 2 mg), 
porsjonspose (2 mg), munnspray (1 mg/dose) eller inhalator (10 eller 15 
mg/dosebeholder):                                                                                                                                                                    
Dersom røyksuget er for kraftig til tross for bruk av nikotinerstatning eller du ikke har lykkes 
med behandling med kun plaster, kan du bruke tyggegummi, sugetablett, porsjonspose eller 
inhalator i tillegg. 

Kombinasjonsbehandlingen skal kun brukes ved røykeavvenning. 

Det finnes flere forskjellige behandlingsalternativer. Her angis det kun noen eksempler: 

Eksempel A)  
Innledende behandling: 
6-12 uker: 1 plaster daglig (f.eks. 21 mg/24 timer, 25 mg/16 timer eller 15 mg/16 timer) 
Bruk i tillegg tyggegummi, sugetabletter, porsjonsposer, munnspray eller dosebeholdere for 
inhalator dersom røykesuget er for kraftig.  
 
Nedtrapping – alternativ 1: 
3-6 uker: trapp ned til en lavere dose nikotinplaster (f.eks. fra 21 mg/ 24 timer til 14 mg/24 
timer osv.). Fortsett med tyggegummi, sugetabletter, porsjonsposer, munnspray eller 
dosebeholdere for inhalator når røykesuget er for kraftig.  
Påfølgende 3-6 uker: trapp ned til en lavdose nikotinplaster og reduser gradvis antall 
tyggegummi, sugetabletter, porsjonsposer, munnspray eller dosebeholdere for inhalator 
 
Nedtrapping – alternativ 2: 
6-12 uker: Avslutt bruken av depotplaster rett etter innledende behandling og reduser gradvis 
bruken av tyggegummi, sugetabletter, porsjonsposer, munnspray eller dosebeholdere for 
inhalator. 
 
Eksempel B)  
Innledende behandling: 
Uke 1–8:  
Ett 25 mg/16 timer plaster daglig. Bruk i tillegg tyggegummi, sugetablett, porsjonsposer, 
munnspray eller inhalator dersom røykesuget er for kraftig.  
 
Nedtrapping - alternativ 1: 
Uke 9–10 
Ett 15 mg/16 timer plaster daglig. Bruk like mange tyggegummi, sugetablett, porsjonsposer, 
munnspray eller inhalatordoser som ved begynnelsen av behandlingen.  
Uke 11–12 
Ett 10 mg/16 timer plaster daglig. Bruk like mange tyggegummi, sugetablett, porsjonsposer, 
munnspray eller inhalatordoser som ved begynnelsen av behandlingen.  
Etter uke 12: 
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Slutt med å bruke plaster og reduser gradvis antall tyggegummi/sugetablett/porsjonsposer/ 
munnspraydoser/inhalatordoser.  
 
Nedtrapping - alternativ 2: 
Etter uke 8: 
Slutt helt med å bruke depotplaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall 
tyggegummi/sugetablett/porsjonsposer/munnspraydoser/inhalatordoser.  
 
Maksimal behandlingstid ved røykeavvenning er 1 år fra behandlingsstart. Deretter bør du ta 
kontakt med lege dersom du fortsatt har behov for nikotinerstatning. 
 

LABELLING INFORMATION 
 

INDICATION: 
The indication should be written as in the PL. If the indication is written on the back side of the 
package the following short form should be written on the front side: 
 
Hjelpemiddel ved røykeavvenning 
 

DOSAGE: 
The dosage should be written as in the PIL, however shortened if needed. 
 

OTHER INFORMATION: 
 
Not applicable 
 

PACK SIZE  
 
Pharmaceutical form  Strength Maximum pack size 
Transdermal patch 10, 15 and 25 mg/16 hr Not applicable 
Transdermal Patch 7, 14 and 21 mg/24 hr Not applicable 
Medicated Chewing Gum 2 and 4 mg  Not applicable 
Lozenge, Compressed Lozenge 1 mg Not applicable 
Lozenge, Compressed Lozenge 2 mg Not applicable 
Lozenge, Compressed Lozenge 4 mg Not applicable 
Inhalator 10 mg/dose container Not applicable 
Inhalator 15 mg/dose container Not applicable 
Mouth spray 1 mg/dose Not applicable 
Mouth powder 2 mg, 4 mg Not applicable 

 
 



 
 

  Side 6 

 
 
Approved (date): 31.10.2016 


	otc use in Norway for Nicotine, ATC-code: N07B A01
	PACKAGE LEAFLET INFORMATION (OTC)
	Indication
	Dosage:

	LABELLING INFORMATION
	Indication:
	Dosage:
	Other information:

	pack size


