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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

נוקטורנו 3.75,
נוקטורנו פורטה 7.5

טבליות מצופות

הרכב: 
כל טבליה מצופה של נוקטורנו 3.75 מכילה:

Zopiclone 3.75 mg זופיקלון 3.75 מ"ג 
כל טבליה מצופה של נוקטורנו פורטה 7.5 מכילה:

.Zopiclone 7.5 mg זופיקלון 7.5 מ"ג 
לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 

6: "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. 

שמור על עלון זה, ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך 

שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה 
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך 

כי מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת 

לגיל 18.

למה מיועדת התרופה?  .1
פעילות רפואית: לטיפול במצבים הבאים של הפרעות 
חמורות בשינה: א. נדודי שינה זמניים. ב. נדודי שינה 

קצרי טווח.

מקבוצת  ומרדים  היפנוטי  תרפויטית:  קבוצה 
הציקלופירולונים השייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים.

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתרופה אם:  

אחד  לכל  או  לזופיקלון  )אלרגי(  רגיש  אתה   ▪
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה )ראה 
סעיף 6: "מידע נוסף"(. סימנים של תגובה אלרגית 
כוללים פריחה, קשיי בליעה או נשימה, נפיחות 

בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון. 
הנך סובל ממחלה שגורמת לחולשת שרירים   ▪

חמורה )מיאסתניה גרביס(. 
הנך סובל מליקוי בתפקוד הריאות )אי ספיקה   ▪

ריאתית(.
הנך סובל ממחלה בה הנך מפסיק לנשום לתקופות   ▪

קצרות בלילה )הפסקת נשימה בשינה(.
הנך סובל מבעיות חמורות בכבד.  ▪

הנך מתחת לגיל 18.  ▪

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:  
הנך בהיריון, מתכננת היריון או מיניקה.   ▪

הנך סובל מבעיות בכבד )ראה גם בסעיף מעלה   ▪
"אין להשתמש בתרופה אם"(. ייתכן והרופא ייתן 

לך מינון מופחת של התרופה.

הנך סובל מבעיות בכליות. ייתכן והרופא ייתן לך   ▪
מינון מופחת של התרופה.

הנך סובל מבעיות נשימה. הרופא יחליט האם עליך   ▪
לקבל את התרופה )ראה גם בסעיף מעלה "אין 

להשתמש בתרופה אם"(.
הנך סובל או סבלת בעבר מהתמכרות לאלכוהול,   ▪

סמים או תרופות.
רופא אמר לך שהנך סובל מהפרעת אישיות.  ▪

השתמשת לאחרונה בנוקטורנו או בתרופות דומות   ▪
אחרות למשך יותר מ- 4 שבועות.

אתה חש שלא תוכל להפסיק את השימוש בנוקטורנו   ▪
או בתרופות אחרות, שנועדו לטפל בהפרעות 

שינה.

אזהרות נוספות:  
שימוש ממושך עלול לגרום לתלות גופנית ונפשית! 
לפני נטילת נוקטורנו, חשוב לוודא שיש באפשרותך 
לישון לפחות 7 עד 8 שעות של שינה רציפה, על מנת 
לעזור להפחית את הסיכון לחלק מתופעות הלוואי 

האפשריות )ראה סעיף 4: "תופעות לוואי"(.
זופיקלון עלול לגרום לסהרוריות - הפרעת שינה 
שהסובל ממנה מבצע פעילויות אשר בדרך כלל 
מצביעות על עירנות בעודו ישן כגון הליכה או נהיגה. 
הסיכון להופעת תופעה זו עלול לעלות עם נטילת 
תרופות אחרות הפועלות על מערכת העצבים, צריכת 
אלכוהול, התמכרות לאלכוהול/לתרופות בעבר או אצל 

הסובלים מהפרעות אישיות חמורות. 
התרופה אינה מיועדת לטיפול בדיכאון.

אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, 
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אין 
להשתמש ברציפות יותר מ- 4 שבועות )כולל שלב 

הפסקת הטיפול(.
שימוש בתרופה עלול להשפיע על ערכי תוצאות בדיקת 

אנזימי כבד בדם.
קשישים - יש להיזהר בעת קימה מהמיטה!

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות   
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, 
ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את 

הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
נוקטורנו עלול להגדיל את ההשפעה של התרופות 

הבאות:
תרופות לטיפול במחלות נפשיות )תרופות אנטי   ▪

פסיכוטיות(.
תרופות לטיפול בדיכאון.  ▪

תרופות לטיפול באפילפסיה.  ▪
תרופות הנמצאות בשימוש בניתוחים )תרופות   ▪

הרדמה(.
תרופות הרגעה, נוגדי חרדה או תרופות לבעיות   ▪

שינה )תרופות היפנוטיות(.
תרופות לטיפול בקדחת השחת, בפריחות, או באלרגיות   ▪
אחרות, שעלולות לגרום לך לישנוניות )אנטיהיסטמינים 

מרדימים( כגון כלורפנמין או פרומתזין.
בינוני עד חזק  תרופות מסוימות לשיכוך כאב   ▪
)משככי כאבים נרקוטיים( כגון קודאין, מתדון, מורפין, 

אוקסיקודון, פתידין או טרמדול. 
התרופות הבאות עלולות להגביר את הסיכוי לתופעות 
לוואי אם נלקחות יחד עם נוקטורנו )ייתכן והרופא 

יחליט להוריד את מינון הנוקטורנו שהנך נוטל(:
או  אריתרומיצין  כגון  מסוימות  אנטיביוטיקות   ▪

קלריתרומיצין.

תרופות מסוימות לטיפול בזיהומי פטריות כגון   ▪
קטוקונאזול או איטרקונאזול.

לטיפול  פרוטאז(  )ממשפחת מעכב  ריטונאביר   ▪ 
.HIV -ב

התרופות הבאות עלולות להקטין את ההשפעה של 
נוקטורנו:

תרופות מסוימות לטיפול באפילפסיה כגון קרבמזפין,   ▪
פנוברביטל או פניטואין.

ריפמפיצין )אנטיביוטיקה( לטיפול בזיהומים.  ▪
St. John’s Wort )תרופה צמחית( לטיפול בשינויי   ▪

מצב רוח ובדיכאון. 

שימוש בתרופה ומזון - ניתן לקחת את התרופה   
ללא קשר לארוחות.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול - אין לשתות   
יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה. 
השימוש באלכוהול יחד עם התרופה עלול להגביר את 
השפעתה ולגרום לך לישון שינה עמוקה, כך שתנשום 

באופן לא תקין או שתחווה קושי בהתעוררות. 

היריון והנקה - אל תשתמשי בתרופה כאשר הנך   
מתכננת היריון, בהיריון או מיניקה, אלא אם כן התייעצת 
עם הרופא שלך ודנת עמו בסיכון לעומת התועלת 

בלקיחת תרופה זו. 
אל תשתמשי בנוקטורנו במהלך שלושת החודשים 
האחרונים של ההיריון או במהלך הלידה, כיוון שהתרופה 

עלולה להזיק לתינוקך.
אל תניקי אם הנך נוטלת נוקטורנו. זאת משום שכמויות 
קטנות עלולות לעבור לחלב אם. אם הנך מיניקה או 
מתכננת להניק, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני 

השימוש בתרופה.

שימוש בילדים ובמתבגרים - אין להשתמש   
בתרופה זו בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

נהיגה ושימוש במכונות - השימוש בתרופה זו עלול   
לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, 
בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת 

עירנות. 
ביום לאחר נטילת נוקטורנו, אין לנהוג או להשתמש 
במכונות מסוכנות אם הנך מרגיש ישנוניות, סחרחורת 

או בלבול.
צריכת אלכוהול יכולה להעלות את הסיכון לפגיעה 

בעירנות.
לקבלת מידע נוסף לגבי תופעות לוואי אפשריות 
שעלולות להשפיע על נהיגה, ראה סעיף 4: "תופעות 

לוואי".

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה -   
תרופה זו מכילה לקטוז )סוג של סוכר(. אם נאמר לך 
על-ידי רופאך שאינך יכול לסבול סוגים מסוימים של 
סוכר )חוסר סבילות לסוכרים מסוימים(, יש להיוועץ 
ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה. כל טבליה של 
נוקטורנו 3.75 מכילה 21 מ"ג לקטוז, כל טבליה של 

נוקטורנו פורטה 7.5 מכילה 42 מ"ג לקטוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים: טבליה אחת של נוקטורנו פורטה 7.5 

)7.5 מ"ג של זופיקלון( מיד לפני השינה. 

קשישים: המינון ההתחלתי בדרך כלל הוא טבליה 
אחת של נוקטורנו 3.75 )3.75 מ"ג של זופיקלון( מיד 
לפני השינה. הרופא עשוי להעלות את המינון לטבליה 
של נוקטורנו פורטה 7.5 )7.5 מ"ג של זופיקלון( 

במידת הצורך.
יש להיזהר בעת קימה מהמיטה!

מטופלים עם בעיות כבד, כליה או נשימה: המינון 
 ההתחלתי בדרך כלל הוא טבליה אחת של נוקטורנו 3.75 

)3.75 מ"ג של זופיקלון( מיד לפני השינה.
משך הטיפול צריך להיות קצר ככל האפשר ושאינו 
עולה על תקופה של יותר מ- 4 שבועות )כולל שלב 
הפסקת הטיפול(, הפסקת הטיפול תעשה באופן הדרגתי 

כפי שייקבע על-ידי הרופא המטפל.
אין לעבור על המנה המומלצת!

יש לקחת את הטבליה כאשר הנך במיטה, מיד לפני 
השינה, ולוודא שתוכל לישון 7-8 שעות ללא הפרעה.

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים. אין לחצות 
או לכתוש את הטבליה.

משך הטיפול המקובל הוא יומיים עד 3 שבועות.

בדיקות ומעקב:
נוקטורנו עלול להשפיע על ערכי תוצאות בדיקת   ∙
אנזימי כבד בדם. ייתכן והמצב מעיד על פגיעה 

בתפקוד הכבד.
אם הנך הולך לבצע בדיקות דם, יש להודיע לרופאך   ∙

שהנך נוטל נוקטורנו.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות 
בלע ילד מן התרופה פנה מיד לרופא או לחדר מיון 
של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. 
נטילת מינון יתר של נוקטורנו מאוד מסוכנת. הנך 
עלול לסבול מהתופעות הבאות: תחושת ישנוניות, 
בלבול, שינה עמוקה ותתכן תרדמת; רפיון שרירים; 
סחרחורת או עילפון )בשל לחץ דם נמוך(; נפילות או 
איבוד שיווי משקל )אטקסיה(; נשימות שטחיות או 

קשיי נשימה )דיכוי נשימתי(.

אם שכחת ליטול את התרופה
יש ליטול נוקטורנו רק לפני השינה.

אם שכחת ליטול את התרופה לפני השינה, אין ליטול 
את התרופה בזמן אחר. אחרת, הנך עלול להרגיש 
ישנוניות, סחרחורת, ובלבול במהלך היום, בשום אופן אין 

ליטול שתי מנות ביחד במקום המנה שנשכחה!

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להמשיך ליטול נוקטורנו עד שרופאך אומר לך 
להפסיק. אל תפסיק ליטול את התרופה באופן פתאומי, 
ספר לרופאך אם ברצונך להפסיק את הטיפול. רופאך 
ינחה אותך כיצד יש להפסיק את הטיפול. הפסקת 

הטיפול תעשה באופן הדרגתי.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי, 
הפרעות השינה עלולות לחזור, ואתה עלול לסבול 
מתופעת גמילה. אם מצב זה קורה, הנך עלול לסבול 
מחלק מהתופעות המפורטות להלן. יש לפנות לרופא 
מיד אם הנך סובל מהתופעות הבאות: תחושת חרדה, 
חוסר יציבות, עצבנות, חוסר שקט, בלבול או התקפי 
חרדה; הזעה; כאבי ראש; דפיקות לב מואצות או לא 
סדירות )פלפיטציות(; פגיעה בעירנות וקושי להתמקד 
או להתרכז; סיוטי לילה, ראייה או שמיעה של דברים 
שאינם אמיתיים )הזיות(; רגישות מוגברת לאור, רעש 
ומגע; תפיסת מציאות נינוחה מדי; חוסר תחושה ועקצוץ 
בידיים וברגליים; כאבי שרירים; בעיות עיכול; במקרים 

נדירים עלולות להופיע עוויתות )פרכוסים(. 

והמנה  ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית   אין 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם 

הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, 

היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי 
כמו בכל תרופה, השימוש בנוקטורנו עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל 
למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול 

מאף אחת מהן.

הפסק את הטיפול בתרופה ופנה מיד לרופא או 
לבית חולים אם:

הנך סובל מתגובה אלרגית לנוקטורנו. הסימנים יכולים 
לכלול: פריחה, קשיים בבליעה או בנשימה, נפיחות 

בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון. 

בתופעות  מבחין  הנך  אם  מיד  לרופא  פנה 
הבאות:

תופעות לוואי נדירות )תופעות שמופיעות ב- 1-10 
משתמשים מתוך 10,000(:

בעיות בזיכרון מאז נטילת נוקטורנו )שיכחה(. שינה   -
רציפה של 7-8 שעות לאחר נטילת התרופה תפחית 

את הסיכון להופעת התופעה.
דברים שאינם אמיתיים  או שמיעה של  ראייה   -

)הזיות(.
נפילות, בייחוד בקשישים.  -

)תופעות  ידועה  אינה  ששכיחותן  לוואי  תופעות 
ששכיחותן טרם נקבעה(: 

קיומן של מחשבות שאינן נכונות )דלוזיות(.  -
הרגשת עצב או דכדוך ) מצב רוח ירוד(.   -

פנה לרופא או לרוקח אם אחת מהתופעות הבאות 
מחמירה או מתמשכת יותר ממספר ימים:

תופעות לוואי שכיחות )תופעות שמופיעות ב- 1-10 
משתמשים מתוך 100(:

טעם מר או מתכתי בפה או יובש בפה.  -
הרגשת ישנוניות או נמנום.  -

תופעות לוואי שאינן שכיחות )תופעות שמופיעות 
ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000(:

בחילה או הקאה.  -
הרגשת סחרור או ישנוניות.  -

כאב ראש.  -
סיוטי לילה.  -

עייפות גופנית או נפשית.  -
אי שקט.  -

תופעות לוואי נדירות )תופעות שמופיעות ב- 1-10 
משתמשים מתוך 10,000(: 

בלבול.  -
עקצוץ, פריחה )אורטיקריה(.  -

הרגשת עצבנות או תוקפנות.  -
ירידה בחשק המיני.  -

קשיי נשימה או קוצר נשימה.  -
)תופעות  ידועה  אינה  ששכיחותן  לוואי  תופעות 

ששכיחותן טרם נקבעה(: 
הרגשת חוסר מנוחה או כעס.  -

הרגשת סחרחורת או בעיות בקואורדינציה.  -
ראייה כפולה.  -

חוסר יציבות בהליכה.  -
חולשת שרירים.  -

קשיי עיכול.  -
פיתוח תלות בתרופה.  -

האטה בנשימה )דיכוי נשימתי(.  -
תחושה חריגה בעור כגון חוסר תחושה, עקצוץ,   -

דקירות, צריבה )נימול, פרסתזיה(. 

סהרוריות והתנהגויות אחרות:
היו מספר דיווחים על אנשים שנטלו תרופות לשינה 
שעשו פעולות שונות בעודם ישנים וכשהתעוררו לא 
זכרו מעשים אלו. מעשים אלו כללו: הליכה, נהיגה, 

הכנת אוכל, אכילה, שיחות טלפוניות. 
אלכוהול ותרופות לטיפול בדיכאון וחרדה יכולים להגביר 

את הסיכון שתופעה חמורה זו תתרחש.
אם אחת מתופעות הלוואי מופיעה, מחמירה או 
מתמשכת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי 

שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
הבריאות  למשרד  לוואי  תופעות  על  לדווח  ניתן 
באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, 
הבריאות  משרד  אתר  של  הבית  בדף   שנמצא 

www.health.gov.il
/https://forms.gov.il/globaldata :או על-ידי כניסה לקישור 
getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers 
EffectMedic@moh.gov.il

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור 
במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא 

הוראה מפורשת מהרופא.
התפוגה  תאריך  אחרי  בתרופה  להשתמש   אין 
)exp.date( המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה 

מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסנה: לשמור בטמפרטורה עד 25°C ובמקום 

מוגן מאור.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Dibasic Calcium Phosphate; Lactose; Maize 
Starch; Sodium Starch Glycolate; Magnesium 
Stearate; Opadry.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
התרופה ארוזה בתוך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות 
 לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של נוקטורנו פורטה 7.5/

נוקטורנו 3.75 יש 20 טבליות.
טבליות של נוקטורנו פורטה 7.5 הינן מצופות, עגולות, 

קמורות משני צידיהן בצבע צהוב.
טבליות של נוקטורנו 3.75 הינן מצופות, עגולות, 

קמורות משני צידיהן בצבע כתום. 
שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א 

.6121301
שם היצרן וכתובתו: תרימה בע"מ, קיבוץ מעברות.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 
אוגוסט 2015.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 
במשרד הבריאות:

111 24 29356 00 נוקטורנו פורטה 7.5: 
121 81 30138 00 נוקטורנו 3.75: 

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון 
זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE 
WITH THE PHARMACISTS’  

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with  

a doctor’s prescription only.

Nocturno 3.75,
Nocturno Forte 7.5
Film-coated tablets

Composition:
Each film-coated Nocturno 3.75 tablet contains:
Zopiclone 3.75 mg
Each film-coated Nocturno Forte 7.5 tablet 
contains:
Zopiclone 7.5 mg
For a list of inactive ingredients, please see section 
6: “Further Information”.

Read this leaflet carefully in its entirety before 
using the medicine. 
Keep this leaflet; you may need to use it again
This leaflet contains concise information about the 
medicine. If you have further questions, refer to the 
doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed for the treatment 
of your ailment. Do not pass it on to others. It may 
harm them even if it seems to you that their medical 
condition is similar.
This medicine is not intended for children and 
adolescents below the age of 18.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
Therapeutic activity: For treatment of the following 
severe sleep disorders: a. transient insomnia. b. 
short-term insomnia.

Therapeutic group: Hypnotic and sedative from 
the cyclopyrrolone group that is a part of the 
benzodiazepine group.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

 Do not use the medicine if:
▪ You are sensitive (allergic) to zopiclone or to 

any of the other ingredients contained in the 
medicine (see section 6: “Further Information”). 
Signs of allergic reaction include rash, difficulty 
swallowing or breathing, swelling of the lips, 
face, throat or tongue.

▪ You suffer from a disease that causes severe 
muscle weakness (myasthenia gravis).

▪ You suffer from impaired lung function (lung 
failure).

▪ You suffer from a disease in which you stop 
breathing for short periods during the night 
(sleep apnea).

▪ You suffer from severe liver problems.
▪ You are below the age of 18.

Special warnings regarding use of the medicine:
 Before treatment with the medicine, tell the 

doctor if:
▪ you are pregnant, planning to become pregnant, 

or breastfeeding.
▪ you are suffering from liver problems (also see 

the “Do not use this medicine if” section above). 
The doctor may give you a lower dosage of the 
medicine.

▪ you are suffering from kidney problems. The doctor 
may give you a lower dosage of the medicine.

▪ you are suffering from breathing problems. The 
doctor will decide if you should take the medicine 
(also see the “Do not use the medicine if” section 
above).

▪ you are suffering, or have suffered in the past, 
from addiction to alcohol, drugs or medicines. 

▪ a doctor has told you that you are suffering from 
a personality disorder.

▪ you have recently used Nocturno or similar 
medicines for more than 4 weeks.

▪ you feel you will not be able to stop using 
Nocturno or other sleep medicines.

 Additional warnings:
Prolonged use may cause physical and mental 
dependence!
Before taking Nocturno, it is important that you 
make sure you will be able to sleep 7 to 8 consecutive 
hours to help lower the risk of some of the possible 
side effects (see section 4: “Side Effects”).
Zopiclone may cause somnambulism - a sleep 
disorder in which the sufferer carries out actions that 
generally indicate wakefulness, while still asleep, 
such as walking or driving. Taking other medicines 
that act on the nervous system, consuming alcohol, 
past addiction to alcohol/medicines or severe 
personality disorders may increase the risk of this 
effect occurring.
The medicine is not intended for treatment of 
depression.
If you are sensitive to any type of food or medicine, 
inform the doctor before taking the medicine. Do not 
use for more than 4 consecutive weeks (including 
the tapering-off stage).
Use of this medicine may affect liver enzyme blood 
test results.
Elderly - be careful when getting up from bed!

 If you are taking, or have recently taken, other 
medicines, including non-prescription medicines 
and nutritional supplements, tell the doctor or 
pharmacist. It is especially important to inform the 
doctor or pharmacist if you are taking:
Nocturno may increase the effect of the following 
medicines:
▪ Medicines for the treatment of mental disorders 

(antipsychotics).
▪ Medicines to treat depression.
▪ Medicines to treat epilepsy.
▪ Medicines used during surgery (anesthetics).
▪ Sedatives, anti-anxiety medicines or medicines 

for sleep problems (hypnotics).
▪ Medicines to treat hay fever, rashes, or other 

allergies that may cause you to be sleepy (sedating 
antihistamines), such as chlorphenamine or 
promethazine.

▪ Certain moderate to strong painkillers (narcotic 
analgesics) such as codeine, methadone, 
morphine, oxycodone, pethidine or tramadol.

The following medicines may increase the chances 
of side effects if taken together with Nocturno (the 
doctor may decide to lower the Nocturno dosage 
that you are taking):
▪ Certain antibiotics such as erythromycin or 

clarithromycin.
▪ Certain medicines to treat fungal infections, such 

as ketoconazole or itraconazole.

1188380101015F

▪ Ritonavir (from the protease inhibitor family) to 
treat HIV.

The following medicines may reduce the effect of 
Nocturno:
▪ Certain medicines to treat epilepsy, such as 

carbamazepine, phenobarbital or phenytoin.
▪ Rifampicin (antibiotic) to treat infections.
▪ St. John’s wort (herbal medicine) to treat mood 

changes and depression.

 Use of the medicine and food - The medicine 
can be taken regardless of meals.

 Use of the medicine and alcohol consumption -  
Do not drink wines or alcoholic beverages during the 
course of treatment with the medicine. Use of alcohol 
together with this medicine may cause an increase 
in its effect and cause you to sleep deeply, resulting 
in abnormal breathing or difficulty waking up.

 Pregnancy and breastfeeding - Do not use 
the medicine when you are planning to become 
pregnant, are pregnant or are breastfeeding, unless 
you have consulted with your doctor and discussed 
with him the risk versus the benefit of taking this 
medicine.
Do not use Nocturno during the last three months 
of pregnancy or during labor, as the medicine may 
harm your baby.
Do not breastfeed if you are taking Nocturno. This 
is because small amounts of the medicine may pass 
into breast milk. If you are breastfeeding or plan to 
breastfeed, consult the doctor or pharmacist before 
using this medicine.

 Use in children and adolescents - Do not use 
this medicine in children and adolescents below the 
age of 18.

 Driving and use of machines - Use of this 
medicine may impair alertness and therefore, caution 
must be exercised when driving a car, operating 
dangerous machinery and when engaging in any 
activity requiring alertness. 
Do not drive or operate dangerous machinery if you 
feel sleepy, dizzy or confused the day after taking 
Nocturno.
Alcohol consumption can increase the risk of 
impaired alertness.
For more information regarding possible side 
effects that may affect driving, see section 4: “Side 
effects”).

 Important information about some of the 
ingredients in this medicine – This medicine contains 
lactose (a type of sugar). If you have been told by your 
doctor that you do not tolerate certain types of sugar 
(intolerance to certain sugars), consult the doctor 
before using this medicine. Each Nocturno 3.75  
tablet contains 21 mg lactose. Each Nocturno Forte 7.5  
tablet contains 42 mg lactose.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use according to the doctor’s instructions.
Check with the doctor or pharmacist if you are 
uncertain.
The dosage and the treatment regimen will be 
determined by the doctor only.

The usual dosage is generally:
Adults: One Nocturno Forte 7.5 tablet (7.5 mg 
zopiclone) just before going to sleep.

Elderly: The starting dosage is usually one  
Nocturno 3.75 tablet (3.75 mg zopiclone) just before 
going to sleep. The doctor may increase the dosage 
to a Nocturno Forte 7.5 tablet (7.5 mg zopiclone) 
if necessary.
Be careful when getting up from bed!
Patients with liver, kidney, or breathing problems: 
The starting dosage is usually one Nocturno 3.75 
tablet (3.75 mg zopiclone) just before going to 
sleep.
The duration of the treatment must be as short as 
possible and should not exceed a period of 4 weeks 
(including the tapering-off stage). Discontinuation 
of the treatment will be performed gradually, as 
determined by the attending doctor.
Do not exceed the recommended dose!
Take a tablet when you are in bed, just before going 
to sleep and be sure that you will be able to sleep 
7-8 hours without disturbance.
Do not chew! Swallow the medicine with water. Do 
not halve or crush the tablet.
The usual duration of treatment is 2 days to 3 
weeks.

Tests and follow-up:
∙ Nocturno may affect liver enzyme blood 

test results. This may indicate impaired liver 
function.

∙ If you are going to have a blood test done, inform 
your doctor that you are taking Nocturno.

If you accidentally took a higher dosage, or 
if a child accidentally swallowed the medicine, 
immediately refer to a doctor or proceed to a 
hospital emergency room and bring the package 
of the medicine with you. Taking an overdose of 
Nocturno is very dangerous. You may suffer from 
the following effects: sleepiness, confusion, deep 
sleep and even coma; floppy muscles; dizziness 
or fainting (due to low blood pressure); falls, loss 
of balance (ataxia); shallow breathing or difficulty 
breathing (respiratory depression).

If you forget to take the medicine
Only take Nocturno before going to sleep. 
If you forgot to take the medicine before going to 
sleep, do not take it at another time. Otherwise, 
you may feel sleepy, dizzy and confused during 
the day. Never take two doses together in place of 
a forgotten dose!

If you stop taking the medicine 
Continue taking Nocturno until your doctor tells you 
to stop. Do not stop taking the medicine suddenly; 
inform the doctor that you would like to stop the 
treatment. Your doctor will tell you how to stop the 
treatment. Discontinuation of treatment will be done 
gradually.
If you stop taking the medicine suddenly, sleep 
disturbances may recur and you may suffer from 
withdrawal effects. If this happens, you may suffer 
from some of the effects listed below. Refer to a 
doctor immediately if you are suffering from the 
following effects: anxiety, instability, nervousness, 
restlessness, confusion or panic attacks; sweating; 
headaches; rapid or uneven heart rate (palpitations); 
impaired awareness and difficulty focusing or 
concentrating; nightmares, seeing or hearing 
things that are not real (hallucinations); increased 
sensitivity to light, noise and touch; relaxed grip on 
reality; numbness or tingling in the hands and legs; 
muscle pains; digestion problems; in rare cases, 
seizures (convulsions) may occur.

Do not take medicines in the dark! Check the label 
and the dose each time you take medicine. Wear 
glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the 
medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Nocturno may cause 
side effects in some users. Do not be alarmed when 
reading the list of side effects. You may not suffer 
from any of them.

Discontinue treatment with the medicine and 
refer to a doctor or proceed to a hospital 
immediately if:
You are suffering from an allergic reaction to 
Nocturno. The signs can include: rash, swallowing 
or breathing difficulties, swelling of the lips, face, 
throat or tongue.

Refer to the doctor immediately if you notice the 
following effects:
Rare side effects (effects that occur in 1-10 in 
10,000 users):
- Memory problems since taking Nocturno 

(forgetfulness). Uninterrupted sleep for 7-8 hours 
after taking this medicine can decrease the risk 
of this effect occurring.

- Hearing or seeing things that are not real 
(hallucinations).

- Falls, especially among the elderly.
Side effects of unknown frequency (effects whose 
frequency has not been determined yet):
- Nonrealistic thoughts (delusions).
- Feeling sad or low (depressed mood).

Refer to the doctor or pharmacist if one of the 
following effects worsens or persists for more 
than a few days:
Common side effects (effects that occur in 1-10 
in 100 users):
- Bitter or metallic taste in the mouth or dry mouth.
- Feeling sleepy or drowsy.
Uncommon side effects (effects that occur in 1-10 
in 1,000 users):
- Nausea or vomiting.
- Lightheadedness or sleepiness.
- Headache.
- Nightmares.
- Physical or mental tiredness.
- Restlessness.
Rare side effects (effects that occur in 1-10 in 
10,000 users):
- Confusion.
- Stinging, rash (urticaria).
- Feeling irritable or aggressive.
- Decreased sex drive.
- Breathing difficulties or shortness of breath.
Side effects of unknown frequency (effects whose 
frequency has not been determined yet):
- Feeling restless or angry.
- Feeling dizzy or coordination problems.
- Double vision.
- Instability when walking.
- Muscle weakness.
- Indigestion.
- Development of dependence on the medicine.
- Slowed breathing (respiratory depression).

- Unusual feeling in the skin such as numbness, 
stinging, prickling, burning (pins and needles, 
paresthesia).

Somnambulism and other behaviors:
There have been some reports of people, when 
taking sleep medicines, performing activities while 
still asleep that they did not remember when they 
woke up. These activities included: walking, driving, 
preparing food, eating and talking on the phone.
Alcohol and medicines for treatment of depression 
and anxiety can increase the risk that this serious 
effect will occur.

If one of the side effects occurs, worsens 
or persists, or if you suffer from a side effect 
not mentioned in the leaflet, consult with the 
doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of Health 
via the online Side Effects Reporting Form that 
can be found on the Ministry of Health homepage  
www.health.gov.il
or via the link: https://forms.gov.il/globaldata/getse 
quence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect 
Medic@moh.gov.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE 
STORED?

Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine must be kept in a safe place out of the 
reach of children and/or infants in order to avoid 
poisoning. Do not induce vomiting, unless explicitly 
instructed to do so by the doctor.
Do not use the medicine after the expiry date  
(exp. date) that appears on the package. The expiry 
date refers to the last day of that month.
Storage: Store at a temperature up to 25°C and in 
a place protected from light.

6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine 
also contains:
Dibasic Calcium Phosphate; Lactose; Maize Starch; 
Sodium Starch Glycolate; Magnesium Stearate; 
Opadry.

What the medicine looks like and the contents of 
the package:
The medicine is packaged in blister trays 
inserted into a carton package. Each package of  
Nocturno Forte 7.5/Nocturno 3.75 has 20 tablets.
Nocturno Forte 7.5 tablets are film-coated, round, 
biconvex and yellow.
Nocturno 3.75 tablets are film-coated, round, 
biconvex and orange.

License holder: Unipharm Ltd., P.O.B. 21429  
Tel Aviv 6121301.

Manufacturer and address: Trima Ltd., Kibbutz 
Maabarot.

This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in August 2015.

Registration number of the medicine in the National 
Drug Registry of the Ministry of Health:
Nocturno Forte 7.5: 111 24 29356 00
Nocturno 3.75: 121 81 30138 00
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