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OTC USE IN NORWAY FOR LIDOCAINE/PRILOCAINE, ATC-CODE: 
N01BB20 

• 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/prilocaine 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/prilocaine in 
Norway 

- covered in the approved and/or sought SPC for the product in question  
 
  
 
Cream 2,5%/2,5% 
 
Transdermal patch 25 mg/25 mg 
 
 

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION (OTC) 

INDICATION 
Cream and Transdermal patch 
 
Voksne og barn:  
Brukes etter avtale med lege eller helsesøster. 
Lokalbedøvende middel som påføres før: 
− sprøytestikk (for eksempel vaksinering) eller blodprøve  
− mindre hudoperasjoner  
 
Cream: 

Voksne: 
Brukes under veiledning eller ved å følge instruksjonene til en lege eller sykepleier før: 

• Rensing eller fjerning av skadet hud i leggsår 

 

DOSAGE 
 
Cream:  
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Smør kremen på det området som skal bedøves. Kremen skal ligge i et tykt lag, og ikke 
smøres utover. Mengden krem som trengs er avhengig av størrelsen på området du ønsker å 
bedøve. Dekk kremen til med et lufttett plaster. Du kan også bruket et stykke plastfolie.  
 
Bruk før sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner 
 
Voksne og barn over 12 år: 
For et hudområde på 10 cm2 (f.eks. 2x5 cm) bruker du ½ tube (2 gram). Bruk tilsvarende 
mindre krem for et mindre hudområde og tilsvarende mer for et større hudområde. 
Påfør kremen 1-5 timer før du trenger bedøvelse. 
 
Barn under 12 år: 
For et hudområde på 10 cm2 (f.eks. 2x5 cm) bruker du 1/4 tube (1 gram). Bruk tilsvarende 
mindre krem for et mindre hudområdet og tilsvarende mer for et større hudområde. 
 
Barn 0-2 måneder 
 

Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.  
Ikke bruk mer enn 1/4 tube og påfør ikke kremen på et større 
hudområde enn 10 cm2 (f.eks. 2x5 cm) og ikke oftere enn 1 gang 
daglig.  
 

Barn 3–11 måneder 
 

Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.  
Ikke bruk mer enn ½ tube (2 gram) og påfør ikke kremen på et større 
hudområde enn 20 cm2 (f.eks. 4x5 cm).  
Ikke bruk kremen oftere enn hver 12. time.  
 

Barn 1–5 år 
 

Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse.  
Ikke bruk kremen oftere enn hver 12. time.  
 

Barn 6–11 år 
 

Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse.  
Ikke bruk kremen oftere enn hver 12. time.  
 

Barn med hudlidelsen 
«atopisk dermatitt» 

Påfør kremen 30 minutter før barnet trenger bedøvelse.  
 

 
Bruk på leggsår før rensing eller fjerning av skadet hud: 
 
Voksne  
Bruk {Trade name} kun under veiledning fra en lege eller sykepleier. 
For et hudområde på 10 cm2 (f.eks. 2x5 cm) bruker du 1-2 gram krem (¼ - ½ tube). Bruk tilsvarende 
mindre krem for et mindre hudområde og tilsvarende mer for et større hudområde, men aldri 
mer enn 10 gram krem. 
Påfør kremen 1/2-1 time før såret blir renset. Dekk deretter kremen til med en lufttett bandasje, 
som f.eks. plastomslag. Bandasjen tas av rett før prosedyren starter og kremen fjernes med 
bomullsgasbind. {Trade name} kan brukes før rensing av leggsår opptil 15 ganger over en periode på 
12 måneder.  

Tuben er beregnet for engangsbruk når kremen brukes på leggsår. Tuben med eventuelt gjenværende 
innhold skal kastes etter hver enkelt behandling av en pasient. 
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Transdermal patch 
 
Voksne og barn over 12 år: 
1 eller flere plaster settes på 1 til 5 timer før du eller barnet ditt trenger bedøvelse. 
 
Barn under 12 år: 
 
Barn 0–2 måneder: 1 plaster settes på 1 time før barnet trenger bedøvelse. Plasteret skal 

ikke sitte på lengre enn 1 time.  
Bruk kun 1 plaster per dag.  
Størrelsen på plasteret gjør det mindre egnet til bruk på enkelte deler 
av kroppen på nyfødte og spedbarn.  
 

Barn 3–11 måneder: 
 

1 til 2 plaster settes på 1 til 4 timer før barnet trenger bedøvelse.  
Ikke bruk mer enn 2 plaster samtidig. 
 

Barn 1–5 år: 
 

1 til 10 plaster settes på 1 til 5 timer før barnet trenger bedøvelse.  
 

Barn 6–11 år: 
 

1-20 plaster settes på 1 til 5 timer før barnet trenger bedøvelse.  
 

 
 

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: 
 
Brukes etter avtale med lege som lokalbedøvende middel. 
 

DOSAGE 
The dosage should be written as in the PIL; however the shortened text below could be used.  
 
Bruk {Trade name} slik lege eller helsesøster har fortalt deg. Hvis du er usikker, rådfør deg 
med lege, helsesøster eller apoteket.  
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PACK SIZE  
Pharmaceutical form  Strength Maximum pack size 
Cream 2,5 %/2,5 % 

 
5 g 

Transdermal patch 25 mg/25 mg 2  
 
 
 
Approved (date): 18.05.2015 
 


	otc use in Norway for lidocainE/priloCainE, ATC-code: N01BB20

