
Topmode
sulpiride
Composition:
Topmode 50 mg Capsules
Each capsule contains:
N - (Ethyl -1 pyrrolidinyl - 2) methyl methoxy – 2 sulfamoyl – 5 
benzamide.(sulpiride) 50 mg
Inactive ingredients:
Lactose monohydrate, magnesium stearate, talc.
Topmode forte 200 mg  Tablets
Each tablet contains:
N - (Ethyl -l pyrrolidinyl - 2) methyl methoxy - 2
sulfamoyl - 5 benzamide. (sulpiride) 200 mg
Inactive ingredients:
 Microcrystalline cellulose, povidone, colloidal silicone dioxide, 
magnesium stearate, croscarmellose sodium, talc
Indications:
• This drug is used for treatment of peptic ulcer.
• Vertigo of various origins.
• Psychiatric conditions.
Dosage:-
 For peptic ulcer:
Initial treatment: 100 mg 3 times daily.
Maintenance treatment: 50 mg 3 times daily for 3 weeks.
For vertigo of various conditions: 300-900 mg per day.
For psychiatric conditions:
Adults
A starting dose of 400 mg to 800 mg daily, given as one or two tablets 
twice daily (morning and early evening) is recommended. 
Predominantly positive symptoms (formal thought disorder, hallucina-
tions, delusions, incongruity of affect) respond to higher doses, and a 
starting dose of at least 400 mg twice daily is recommended, increasing if 
necessary up to a suggested maximum of 1200mg twice daily. Increasing 
the dose beyond this level has not been shown to produce further 
improvement. 
Predominantly negative symptoms (flattening of affect, poverty of speech, 
anergia, apathy, as well as depression) respond to doses below 800 mg 
daily; therefore, a starting dose of 400 mg twice daily is recommended. 
Reducing this dose towards 200 mg twice daily will normally increase the 
alerting effect of topmode.
Patients with mixed positive and negative symptoms with neither 
predominating, will normally respond to dosage of 400-600 mg twice 
daily. 
Children
Clinical experience in children under 14 years of age is insufficient to 

permit specific recommendations. 
Elderly
The same dose ranges are applicable in the elderly, but the dose should be 
reduced if there is evidence of renal impairment.
Side Effects:
• Extra pyramidal symptoms.
• Other side effects as: drowsiness, apathy, agitation, insomnia, dizziness, 
weight gain, headache and excitement.
• Hyperprolactinemia, galactorrhea, gynecomastia.
• Orthostatic hypotension
Contraindications:-
• Hypersensitivity to the product.
• Porphyria.
• Comatose patients.
• CNS depression.
• Phaeochromocytoma.
• Pregnancy and breast feeding.
• Children under 14 years.
• Congenital galactosemia.
Warning:
Use in specific population/pregnancy (teratogenic effect):
Neonates exposed to antipsychotic drugs, during the third trimester of 
pregnancy are at risk for extra pyramidal and/or withdrawal symptoms 
that following delivery. There have been reports of agitation, hypertonia, 
hypotonia, tremor, somnolence, respiratory distress, and feeding disorder 
in neonates. These complications have varied in severity, while in some 
cases symptoms have been self-limited, in other cases neonates have 
required intensive care unit support and prolong hospitalization.
These products should be used during pregnancy only if the potential 
benefit justifies the potential risk to the fetus. 
Drug interactions: 
 1) Topmode Shouldn’t be used with dopaminergic antiparkinsonism e.g. 
amantadine, bromocriptine, cabergoline, levodopa, lisuride, pergolide, 
pergolide, piribedil and ropiniole.
 2) Alcohol intake may affect the effect of the drug.
 3) Risk of orthostatic hypotension in case of concomitant administration 
with antihypertensive.
 4) Caution should be taken in case of administration of the following 
drugs: morphine, barbiturates, benzodiazepines, anixolytic, hypnotics, 
sedative antidepressant, H1antihistaminics, baclofen & thalidomide.
Storage:
Store at room temperature.
Package:
Topmode hard gelatin Capsules: 
Carton box containing 3 strips each of ten capsules and inner leaflet. 
Topmode forte tablets:
Carton box containing1strip of ten tablets and inner leaflet.

Keep the drug out of reach of children.



توبمود
سولبيرايد
التركيب:

توبمود٥٠ مجم  كبسوالت :
تحتوى كل كبسولة على إن- (إيثيل- ١ بيروليدنيل- ٢) ميثيل ميثوكسى- ٢ سالفامويل- ٥ بينزاميد     

(سولبيرايد) ٥٠ مجم.
 المواد غير الفعالة:

الكتوز أحادى الماء،  إستيارات الماغنيسيوم،  تلك. 
توبمود فورت ٢٠٠ مجم أقراص : 

يحتوى كل قرص على إن- (إيثيل- ١ بيروليدنيل- ٢) ميثيل ميثوكسى- ٢ سالفامويل- ٥ بينزاميد
(سولبيرايد) ٢٠٠ مجم. 

المواد غير الفعالة:
ميكروكريستالين سيليولوز، بوفيدون، كولويدال سيليكون داى أوكسيد، إستيارات الماغنيسيوم، كروس كارميلوز 

صوديوم، تلك.
دواعى اإلستخدام:

يستخدم هذا الدواء لعالج:
- قرحة المعدة.

- مرض عدم اإلتزان (الدوار) مختلف المنشأ.
- الحاالت النفسية.

الجرعة:
قرحة المعدة:

الجرعة المبدئية هى : ١٠٠ مجم ثالث مرات فى اليوم.
جرعة متابعة العالج: ٥٠ مجم ثالث مرات فى اليوم  لمدة ثالثة أسابيع.  

لعالج مرض عدم اإلتزان (الدوار) مختلف المنشأ: ٣٠٠ مجم – ٩٠٠ مجم فى اليوم.
للحاالت النفسية:

البالغون:
يوصى بتناول توبمود أقراص بجرعات تتراوح  ما بين ٤٠٠ مجم إلى ٨٠٠ مجم يوميًا  كجرعة مبدئية، ويتم 

تناولها كقرص واحد
أو قرصين مرتين يوميًا (فى الصباح و فى المساء).

تستجيب األعراض السائدة اإليجابية وهى (إضطرابات فى التفكير السليم، الهلوسة، واألوهام،  وتضارب 
الشعور) للجرعات العالية، ويوصى بتناول٤٠٠مجم على األقل كجرعة مبدئية، على أن ترتفع الجرعة إذا دعت 

الضرورة إلى ١٢٠٠ مجم  مرتين يوميًا بحد أقصى وال يحدث أى تحسن إضافى إذا زادت الجرعة عن هذا 
الحد.

كما تستجيب األعراض السائدة السلبية وهى (سطحية الشعور، ضعف القدرة على التعبير، ضعف الهمة، 
الالمباالة،  و كذلك اإلكتئاب) عند إستخدام جرعات أقل من ٨٠٠ مجم فى اليوم  ولذلك يوصى بإستخدام ٤٠٠ 
مجم مرتين يوميًا كجرعة مبدئية، كما أن تقليل الجرعة إلى ٢٠٠ مجم مرتين فى اليوم سيزيد من التأثير المنبه 

لتوبمود.
يستجيب المرضى  الذين يعانون  بأعراض مختلطة  إيجابية وسلبية على السواء، لجرعات تتراوح  ما بين٤٠٠ 

مجم إلى ٦٠٠ مجم مرتين يوميًا.

األطفال: 
ال توجد دراسات إكلينيكية كافية تسمح بتوصيات محددة إلستخدام توبمود فى األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

١٤ عامًا.
كبار السن :

يتم إستخدام نفس جرعات البالغين، على أن يتم تقليل الجرعة إذا تم التأكد من وجود خلل فى الكلى. 
اآلثار الجانبية:

- األعراض خارج الهرمية.
- أعراض جانبية أخرى: النعاس- الخمول- الهياج - األرق- دوخة- زيادة الوزن- صداع - الشعور باإلثارة.

- زيادة هرمون بروالكتين و زيادة إفراز اللبن.
- هبوط ضغط الدم اإلنتصابى.

موانع اإلستخدام:
- الحساسية للدواء.

- فى حاالت البورفيريا( مرض وراثى نادر يصيب إنزيمات معينة فى الجسم).
- الغيبوبة.
- اإلكتئاب.

- أورام المخ داكنة اللون(فيوكرموسيتوما)
- الحمل و الرضاعة.

- األطفال أقل من ١٤ سنة (فال توجد دراسات كافية توصى بإستخدام الدواء فى األطفال أقل من هذه السن).
- زيادة خلقية ( فطرية منذ الوالدة) فى سكر الجالكتوز فى الدم. 

التحذيرات:
اإلستخدام فى حاالت خاصة من المرضى و التأثيرعلى األجنة:-

إن األطفال حديثى الوالدة، والذين تعرضوا لألدوية المضادة للذهان خالل األشهرالثالثة األخيرة من الحمل، 
يتعرضون لخطورة حدوث األعراض خارج الهرمية و/ أو أعراض اإلنسحاب فيما بعد الوالدة، وتوجد 

تقاريرعن حدوث هياج، نقص و فرط التوتر، الرعاش، النعاس، ضيق فى التنفس وإضطراب التغذية عند 
األطفال حديثى الوالدة، وقد تفاوتت شدة هذه المضاعفات، فبينما كانت محدودة فى بعض الحاالت، ففى حاالت 
أخرى، قد يحتاج األطفال حديثى الوالدة إلى دعم وحدة العناية المركزة، والعالج فى المستشفى لفترات طويلة، 

لذا ينبغي أن تستخدم هذه األدوية خالل فترة الحمل فقط إذا كانت الفائدة المحتملة من الدواء تفوق المخاطر 
المتوقعة على الجنين.

التداخالت الدوائية:
١- ال يجب أن يستخدم هذا الدواء مع األدوية المحفزة لمستقبالت الدوبامين والتى تستخدم لعالج الشلل الرعاش 

مثل أمانتادين، بروموكريبتين، كابرجولين، ليفودوبا، بيرجوليد، بيربيديل، ورببينيول.
٢- يؤثرتناول الكحول على فاعلية الدواء.

٣- يحدث هبوط ضغط الدم اإلنتصابى فى حالة اإلستخدام المتزامن مع األدوية المخفضة لضغط الدم.
٤- يجب توخى الحذر فى حالة إستخدام العقاقيراآلتية: مورفين، باربيتيورات، بينزوديازيبيم، مضادات 

القلق،األدوية المنومة، المهدئات، مضادات اإلكتئاب، مضادات الهيستامين، بكلوفين و ثاليدومايد.
الحفظ:   

يحفظ فى درجة حرارة الغرفة.
العبوة:

توبمود كبسوالت جيالتينية صلبة:
 علبة كرتون:  تحتوى على ٣ أشرطة بكل منها  ١٠ كبسوالت + نشرة داخلية.

توبمود فورت أقراص:
علبة كرتون: تحتوى على شريط به ١٠ أقراص + نشرة داخلية. 

إحفظ الدواء بعيدًا عن متناول األطفال


