
 
 

  Side 1 

OTC USE IN NORWAY FOR TERBINAFIN, ATC-CODE: D01AE15 

• 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 terbinafin 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 terbinafin in Norway 
-              covered in the approved and/or sought SPC for the product in question  
 

 
 
Gel  
1 % 
 
Spray 
10 mg/g 
 
Cream  
10 mg/g 
 
Liniment 
1 % 
 

PACKAGE LEAFLET  INFORMATION 

INDICATION 
Gel, hudspray og liniment: 
Voksne over 18 år:  
Behandling av fotsopp  
 
Krem: 
Voksne og barn over 12 år: 
Behandling av fotsopp  
 

DOSAGE 
Voksne over 18 år (gel, hudspray): 
Voksne og barn over 12 år (krem): 
Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Smør/spray 
{pharmaceutical form} tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp 1 gang daglig i 
1 uke. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall. 
 
Kontakt lege etter 2 uker hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.   



 
 

  Side 2 

 
 
Voksne over 18 år (liniment): 
Vask begge føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før engangsbehandlingen.  
Begge føttene skal behandles. Dette sikrer at soppen blir fullstendig borte: den kan finnes på 
andre områder selv uten synlige symptomer.  Bruk så mye liniment som nødvendig for å 
dekke huden på føttene, ca. ½ tube per fot en gang. {The pharmaceutical form} skal ikke gnis 
eller masseres inn i huden. Føttene skal ikke vaskes eller skylles før 24 timer etter påføringen 
av liniment. Skal kun påføres én gang.  
 
Kontakt lege etter 2 uker hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.   
 

LABELLING INFORMATION 

INDICATION 
Fotsopp  

DOSAGE 
Voksne over 18 år (gel, hudspray): 
Smøres på i et tynt lag en gang daglig i en uke. 
  
Voksne og barn over 12 år (krem): 
Smøres på i et tynt lag en gang daglig i en uke.  
 
Voksne over 18 år (liniment): 
Påføres kun én gang.  
 
 

OTHER INFORMATION 
 
Not applicable. 

PACK SIZE  
Pharmaceutical form  Strength Maximum pack size 
Gel 1 % 15 g 
Spray 10 mg/g  15 ml 
Cream 10 mg/g 15 g 
Liniment 1 %  1 x 4g 
 
Approved (date): 08.09.2014 
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