Helpu i drin thrombosis gwythïen
ddofn ac emboledd ysgyfeiniol,
a helpu i osgoi hynny rhag ailddigwydd
Mae’r llyfryn hwn ar gyfer cleifion sy’n oedolion a gafodd ELIQUIS® (apixaban) ar bresgripsiwn tuag at drin
thrombosis gwythïen ddofn (DVT) ac emboledd ysgyfeiniol (PE), a/neu tuag at osgoi DVT a PE rhag ailddigwydd
Darllenwch y daflen gwybodaeth i gleifion yn eich pecyn meddyginiaeth.
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ELIQUIS® (apixaban)
LLYFRYN GWYBODAETH
Rydych chi wedi cael y llyfryn hwn
gan eich bod chi wedi cael ELIQUIS®
(apixaban) ar bresgripsiwn i drin
thrombosis gwythïen ddofn (DVT)
a/neu emboledd ysgyfeiniol (PE) neu
i helpu i atal clotiau gwaed rhag
ailddigwydd.
Bydd y llyfryn hwn yn esbonio beth
yw DVT a PE a sut mae’r feddyginiaeth
hon yn gweithio i’w trin neu i helpu
i’w hatal rhag ailddigwydd. Dylech
hefyd ddarllen y daflen gwybodaeth
i gleifion a ddarparwyd yn eich pecyn
meddyginiaeth.
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BETH YW
THROMBOEMBOLEDD
GWYTHIENNOL (VTE)?
Mae clotiau gwaed yn digwydd pan
fydd celloedd gwaed yn cronni ac yn
glynu wrth ei gilydd. Mae eich corff yn
naturiol yn ffurfio clotiau gwaed i atal
gwaedu mewn anafiadau. Fodd bynnag,
weithiau gall clotiau gwaed ffurfio
y tu mewn i wythiennau.
Mae thromboemboledd gwythiennol
(neu VTE yn fyr) yn derm sy’n cynnwys
dau gyflwr cysylltiedig; thrombosis
gwythïen ddofn (neu DVT) ac emboledd
ysgyfeiniol (neu PE). Pan fydd clot gwaed
yn ffurfio rhwystr mewn gwythïen,
gan amlaf o fewn gwythiennau dwfn
y coesau, mae’n cael ei alw’n DVT.
Gall rhan o’r clot gwaed o DVT hefyd
ddatgysylltu a theithio i’r ysgyfaint,
gan arwain at PE.
Mae VTE yn weddol gyffredin. Bydd tua
1 o bob 20 o bobl yn cael VTE yn ystod
eu hoes.
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DVT yn ffurfio
1

Cylchrediad arferol
2
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Rhan o’r clot yn
datgysylltu ac yn
ffurfio embolws

BETH YW THROMBOSIS
GWYTHÏEN DDOFN (DVT)?
Mae thrombosis gwythïen ddofn
(neu DVT) yn digwydd pan fydd
clot gwaed (thrombws) yn ffurfio
mewn gwythïen ddofn yn y corff.
Yn gyffredinol, mae DVT yn digwydd
yn y goes isaf, y glun neu’r pelfis.
Mae’r clot yn atal neu’n cyfyngu
ar lif arferol gwaed yn y wythïen,
gan arwain at waed yn cronni
o dan y ceuled.
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BETH YW EMBOLEDD
YSGYFEINIOL (PE)?
Mae emboledd ysgyfeiniol (neu PE) yn digwydd
pan fydd pibell waed yn yr ysgyfaint yn cael
ei rhwystro gan glot gwaed neu ran o glot
(embolws) sydd wedi datgysylltu o DVT ac wedi
teithio drwy lif y gwaed ac i mewn i’r ysgyfaint.
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■

Os yw’n fawr, mae’n bosibl y bydd y clot
yn cyfyngu ar lif y gwaed i’r ysgyfaint ac yn
achosi anawsterau anadlu

■

Os nad yw DVT yn cael ei drin, mae hyn
yn cynyddu’r risg o ddatblygu PE

■

Mae PE yn fwy difrifol na DVT a gall fod yn
angheuol os na cheir diagnosis ar unwaith
ac os na chaiff ei drin

PE yn ffurfio

DVT yn y goes

Y DVT yn ffurfio yn
y goes. Gall darn o’r
clot ddatgysylltu
ac yna teithio drwy’r
llif gwaed i mewn i’r
ysgyfaint. Emboledd
ysgyfeiniol (PE)
yw hynny.

9

ARWYDDION A
SYMPTOMAU DVT
Symptomau ac arwyddion mwyaf
cyffredin DVT yn y goes yw:
■

poen

■

teimlo’n dendar

■

chwydd

■

newid yn lliw’r croen (glas/coch/porffor)
neu’r goes yn teimlo’n gynnes

Mewn rhai achosion o DVT efallai na fydd
symptomau.
Gall fod yn anodd gwneud diagnosis gan nad
yw’r symptomau’n benodol, a’u bod yn debyg
i boen cyhyrau neu boen yn sgil cramp neu
dynnu cyhyr.
Gall symptomau ddechrau’n sydyn
neu ymddangos yn araf dros ddyddiau
ac wythnosau.
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ARWYDDION A
SYMPTOMAU PE
Fel gyda DVT, mae symptomau PE yn
amhenodol ac yn dibynnu ar ddifrifoldeb
y rhwystr.
Gall symptomau ac arwyddion PE gynnwys:
■

bod yn fyr o anadl/anhawster anadlu

■

peswch (gyda/heb staen gwaed yn y mwcws)

■

poen/anghysur yn y frest

■

gorbryder

■

penysgafnder

■

curiad calon cyflymach na’r arfer neu
afreolaidd neu bwysedd gwaed isel

Fodd bynnag, weithiau nid yw pobl sydd
a PE yn dangos symptomau.
Gall symptomau PE fod yn debyg
i symptomau cyflyrau meddygol eraill,
er enghraifft niwmonia a thrawiad ar y galon.
Mae’n bwysig eich bod yn ceisio cymorth
meddygol ar unwaith os cewch chi unrhyw
un o’r symptomau hyn.
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BETH SY’N ACHOSI VTE?
Gall unrhyw un ddatblygu VTE, ond mae rhai
pethau’n cynyddu’r risg y bydd yn digwydd.
Er enghraifft, mae anaf yn sgil trawma
neu lawdriniaeth yn sbarduno proses geulo
naturiol y corff, yn yr un modd â lefelau uchel
o hormon estrogen ac ysmygu. Po fwyaf o’r
ffactorau risg hyn sy’n bresennol, y mwyaf
yw’r siawns o gael VTE.
Mae thrombosis gwythïen ddofn (DVT) yn
cael ei achosi fel arfer gan gyfuniad o gyflyrau
meddygol sylfaenol neu sefyllfaoedd sy’n
cynyddu’r siawns y bydd yn digwydd:
■

Llif y gwaed yn araf yn sgil diffyg
symudedd oherwydd:
● afiechyd meddygol difrifol
● cyfnod yn yr ysbyty
● gorffwys yn y gwely am gyfnod hir
(mwy na thridiau)
● teithio’n bell (sy’n golygu eistedd
am gyfnod hirach na 4 awr)
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● ffordd o fyw eisteddog

■

Tueddiad i waed geluo’n sydyn oherwydd:
● cyflyrau wedi eu hetifeddu
● cynnydd mewn lefelau oestrogen:
• beichiogrwydd a hyd at 6 wythnos
ar ôl genedigaeth
• therapi amnewid hormonau a dulliau
atal cenhedlu cyfunol drwy’r geg

■

Anaf neu lid:
● llawdriniaeth neu anaf mawr yn ddiweddar
(o fewn 3 mis)

■

Rhai afiechydon meddygol cronig:
● clefyd y galon, yr ysgyfaint neu’r arennau
● canser a’i driniaethau

■

Ffactorau eraill:
● hanes personol o broblemau ceulo neu
DVT/PE blaenorol
● hanes teuluol o DVT/PE
● cynnydd mewn oedran (dros 40 oed)
● ysmygu
● bod dros bwysau neu’n ordew
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A YW VTE YN GALLU
AILDDIGWYDD?
Os oes gennych chi VTE, mae’r tebygolrwydd
o hynny’n ailddigwydd i chi yn uwch na rhywun
na chafodd VTE erioed.
Y risg ailddigwydd yw:
■

tua 3% y flwyddyn ymysg pobl nad
oes ganddynt ffactorau risg ar gyfer
VTE erbyn hynny (e.e. wedi gwella o
lawdriniaeth neu ddim yn teithio’n bell
erbyn hynny)

■

tua 10% y flwyddyn neu ragor, ymysg pobl
sydd â ffactorau risg o hyd (e.e. canser
neu anhwylder etifeddol) neu yr oedd achos
eu VTE yn anhysbys

■

Bydd y risg o ailddigwydd yn amrywio
o un unigolyn i’r llall, yn seiliedig ar ffactorau
risg unigol

Gan fod ei ganfod yn gynnar yn bwysig er
mwyn lleihau risg, mae sylwi ar arwyddion
a symptomau VTE newydd neu a ailadroddir
a chael triniaeth brydlon yn hanfodol.
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CYMHLETHDODAU DVT
Mae syndrom ôl-thrombotig (PTS)
yn gymhlethdod a allai ddigwydd ar ôl i rywun
ddioddef o DVT. Mae gan wythiennau falfiau
sy’n rheoli cyfeiriad y llif gwaed, ac mae PTS
yn digwydd pan fydd y falfiau hyn yn cael eu
niweidio gan y clot.
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■

Mae PTS yn fwy tebygol o ddigwydd os
bydd y clot gwaed yn uwch na’r pen-glin,
os oes gennych chi fwy nag un clot yn yr
un goes fwy nag unwaith, neu os ydych chi
dros eich pwysau

■

Bydd rhwng traean a hanner cleifion DVT
yn datblygu PTS, yn y rhan fwyaf o achosion
o fewn 1 i 2 flynedd o DVT aciwt

■

Gall PTS achosi chwyddo, poen, afliwio ac
wlserau ar y coesau

■

Gallwch leihau’r risg o PTS drwy wisgo
hosanau cywasgu elastig, sy’n creu pwysau
ysgafn ac sy’n gwella eich cylchrediad drwy
helpu i symud y gwaed i fyny eich coes(au).
Gall hosanau cywasgu hefyd gael eu
hargymell neu eu rhoi ar bresgripsiwn
i leddfu poen a chwyddo a achosir gan DVT

CYMHLETHDODAU PE
Mae gorbwysedd ysgyfeiniol thromboembolig
cronig (CTEPH) yn gynnydd yn y pwysau yn
y rhydweliau ysgyfeiniol, sy’n cludo gwaed o’r
galon i’r ysgyfaint. Mae’n cael ei achosi gan
glot yn cynyddu ymwrthedd i lif y gwaed.
■

Mae symptomau CTEPH yn cynnwys diffyg
anadl, blinder, poen yn y frest a churiad
calon cyflym iawn

■

Ar ôl PE, mae tua 5% o bobl yn profi
CTEPH

■

Gall CTEPH achosi cyflyrau meddygol eraill,
a gall fod yn angheuol
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SUT GELLIR TRIN VTE A SUT
GELLIR LLEIHAU’R RISG O VTE
YN AILDDIGWYDD?
Mae gwrthgeulyddion yn gyffuriau sy’n gweithio
drwy gynyddu’r amser mae’n ei gymryd i’ch
gwaed geulo. Maent yn cael eu defnyddio i drin
ac atal ailddigwyddau o VTE (DVT neu PE) drwy
atal y clot rhag mynd yn fwy ac felly helpu’r
corff i’w symud yn naturiol. Maent hefyd yn
helpu i atal clot newydd rhag ffurfio.
Prif risg cymryd unrhyw wrthgeulydd yw gwaedu
- drwy gynyddu’r amser y mae’n ei gymryd i’ch
gwaed geulo, rydych chi mewn mwy o berygl
o waedu. Gall gwaedu ddigwydd y tu allan i’ch
corff (e.e. o’ch trwyn neu o anaf) neu y tu
mewn i’ch corff (e.e. yn eich stumog neu eich
ymennydd).
Mae eich meddyg wedi asesu eich risg o gael
VTE arall yn ofalus, ac wedi cydbwyso hynny
yn erbyn eich risg o waedu.
Os oes gennych chi gwestiynau, dylech eu
trafod gyda’ch meddyg.
18

Gall cadw’n iach, ynghyd â chymryd eich
meddyginiaethau, hefyd helpu i atal VTE
rhag digwydd eto.
■

Diet: bwytewch ddigon o ffrwythau a llysiau
ffres ac osgoi cigoedd brasterog a bwyd
wedi ei brosesu er mwyn helpu i reoli eich
lefelau colesterol a chynnal pwysau iach.
Yfwch ddigon o ddŵr a chyfyngu ar faint
o alcohol ydych yn ei yfed

■

Ymarfer corff: ceisiwch osgoi ffordd o fyw
sy’n eisteddog yn bennaf drwy ymarfer corff
yn rheolaidd, a fydd nid yn unig yn helpu
i reoli pwysau, ond a fydd hefyd yn eich helpu
i gynnal agwedd gadarnhaol. Ymgynghorwch
â’ch meddyg cyn i chi ddechrau unrhyw fath
newydd o ymarfer corff i weld a fyddai’n
ddiogel i chi wneud hynny a phryd y gallech
wneud hynny, o ystyried eich cyflwr meddygol
diweddar

■

Ysmygu: gan fod ysmygu’n cynyddu’r risg
o glot, mae rhoi’r gorau i ysmygu yn lleihau’r
risg o DVT/PE

■

Oestrogen: dylai menywod sy’n cymryd
dulliau atal cenhedlu drwy’r geg neu therapi
amnewid hormonau drafod dewisiadau eraill
gyda’u meddyg
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Ynglŷn ag
ELIQUIS® (apixaban):
Pam rydych chi wedi cael
ELIQUIS® (apixaban) ar
bresgripsiwn?
Mae ELIQUIS® (apixaban) yn cynnwys
y sylwedd gweithredol apixaban ac yn
perthyn i grŵp o feddyginiaethau sy’n
cael eu galw’n wrthgeulyddion.
Mae’r feddyginiaeth hon yn helpu i atal
clot gwaed rhag ffurfio drwy flocio
Ffactor Xa, sy’n elfen bwysig o geulo
gwaed.
Rydych wedi cael y feddyginiaeth
hon yn barod ar bresgripsiwn i drin
clot gwaed yng ngwythiennau eich
coes (thrombosis gwythien ddofn)
a/neu ym mhibellau gwaed eich
ysgyfaint (emboledd ysgyfeiniol),
neu er mwyn helpu i atal clot gwaed
rhag ailddigwydd.
21
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SUT DYLID CYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)
Dylech bob amser gymryd y feddyginiaeth hon
yn union fel mae eich meddyg wedi ei nodi er
mwyn sicrhau ei bod yn gweithio’n effeithiol.
Mae’n rhaid cymryd ELIQUIS® (apixaban)
ddwywaith y dydd bob amser. Ceisiwch
gymryd y tabledi ar yr un adeg bob dydd.
■

I’ch helpu chi i gofio, beth am geisio cymryd
eich tabledi fel rhan o drefn arferol sy’n
digwydd ddwywaith y dydd, fel amseroedd
brecwast a swper

■

Dylech hefyd ddarllen y daflen gwybodaeth
i gleifion a ddaeth gyda’ch meddyginiaeth

Dylech gymryd y feddyginiaeth yn unol
â chyfarwyddiadau eich meddyg. Os ydych
yn ansicr ynghylch y dos y mae angen i chi
ei gymryd neu os oes gennych chi gwestiynau
am eich meddyginiaeth, dylech gael gair
gyda’ch meddyg neu eich fferyllydd.
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Dylech lyncu’r dabled gyda gwydraid o ddŵr.
Gellir ei chymryd gyda bwyd neu ar adegau
eraill. Os ydych chi’n cael trafferth llyncu
tabledi, siaradwch gyda’ch meddyg.

AM BA HYD Y
DYLWN I GYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)?
Gall hyd triniaeth ar gyfer VTE amrywio.
Dylech bob amser ddilyn cyfarwyddiadau
eich meddyg a pharhau i gymryd eich
meddyginiaeth gyhyd ag y bydd eich meddyg
wedi dweud wrthych am wneud hynny.
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PEIDIWCH Â
RHOI’R GORAU I
GYMRYD
ELIQUIS®
(apixaban)
HEB DRAFOD
HYNNY GYDA’CH
MEDDYG YN
Y LLE CYNTAF!
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CWESTIYNAU CYFFREDIN
Beth ddylwn i ei wneud
os ydw i’n methu dos
o ELIQUIS® (apixaban)?
Os methwch ddos, cymerwch y feddyginiaeth
cyn gynted ag y byddwch yn cofio ac yna
cymerwch y dos nesaf ar yr amser arferol,
ac yna parhau fel arfer. Os nad ydych yn siŵr
beth i’w wneud, gofynnwch i’ch meddyg neu
eich fferyllydd.

Beth ddylwn i ei wneud os
byddaf wedi cymryd gormod
o ELIQUIS® (apixaban)?
Dywedwch wrth eich meddyg ar unwaith os
ydych wedi cymryd mwy na’r dos a ragnodwyd
i chi o’r feddyginiaeth hon. Ewch â’r pecyn
meddyginiaeth gyda chi, hyd yn oed os nad
oes tabledi ar ôl ynddo. Os byddwch wedi
cymryd mwy o dabledi na’r hyn a argymhellir,
mae’n bosibl y bydd mwy o risg o waedu.
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PETHAU I’W NODI WRTH
GYMRYD ELIQUIS® (apixaban)
■

Y tu mewn i’r pecyn tabledi, ynghyd â thaflen
y pecyn, mae’n bosibl y gwelwch Gerdyn Rhybudd
Claf neu mae’n bosibl y bydd eich meddyg yn rhoi
cerdyn tebyg i chi. Mae’n bwysig i chi gario’r cerdyn
hwn gyda chi bob amser tra byddwch yn cymryd
y feddyginiaeth hon. Dangoswch y cerdyn rhybudd
i’ch fferyllydd, eich deintydd neu weithwyr gofal iechyd
proffesiynol eraill sy’n eich trin

■

Rhowch wybod i’ch meddyg a’ch deintydd eich
bod chi’n cymryd ELIQUIS® (apixaban) os ydych chi’n
cael unrhyw driniaeth lawfeddygol neu ddeintyddol.
Mae’n bosibl y bydd angen i chi leihau eich dos neu
roi’r gorau i gymryd y feddyginiaeth hon dros dro,
a bydd eich meddyg neu eich deintydd yn eich
cynghori ar sut i wneud hyn

■

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich
meddyg, eich fferyllydd neu eich deintydd am
unrhyw feddyginiaeth arall rydych yn ei chymryd,
gan gynnwys meddyginiaethau rydych wedi eu prynu
eich hun yn y fferyllfa heb bresgripsiwn (e.e. asbirin
at gur pen neu annwyd) ac unrhyw feddyginiaeth
lysieuol y gallech fod yn ei chymryd (e.e. Eurinllys)
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■

Gall rhai meddyginiaethau ac atchwanegion
ymyrryd ag effeithiau gwrthgeulo’r feddyginiaeth
hon, gan gynyddu’r risg o waedu neu ei gwneud
yn llai effeithiol. Ceir rhestr o feddyginiaethau
a allai effeithio ar ELIQUIS® (apixaban)
yn y daflen gwybodaeth i gleifion y tu mewn
i’r pecyn meddyginiaeth

Fel gyda phob gwrthgeulydd, wrth gymryd
■	
y feddyginiaeth hon mae’n bwysig eich bod
yn cadw golwg am arwyddion o waedu
a gofyn am gyngor meddygol ar unwaith
os bydd unrhyw arwydd o waedu.
■	
Mae arwyddion a symptomau gwaedu yn
cynnwys cleisio neu waedu o dan y croen,
carthion lliw tar, gwaed yn yr wrin, trwyn
yn gwaedu, pendro, blinder, gwedd welw
neu wendid, cur pen difrifol sydyn, peswch
gwaed neu chwydu gwaed neu ddeunydd
sy’n edrych fel coffi mal, ac ati.
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■	
Ni ddylech gymryd ELIQUIS® (apixaban)
os oes gennych chi alergedd at unrhyw un o’r
cynhwysion, os ydych chi’n gwaedu’n ormodol,
os oes gennych chi (neu y credir bod gennych
chi) gyflwr sy’n cynyddu’r risg o waedu difrifol,
os oes gennych chi afiechyd ar yr iau/afu sy’n
arwain at gynnydd yn y risg o waedu, neu os
ydych chi’n cymryd meddyginiaethau i atal
y gwaed rhag ceulo.
■	
Yn ogystal, nid yw’r feddyginiaeth hon yn
cael ei hargymell mewn achosion eraill fel
beichiogrwydd, bwydo ar y fron, i gleifion
sydd â falfiau prosthetig yn y galon (gyda
a heb ffibriliad atrïaidd), nac i gleifion sy’n
cymryd meddyginiaethau penodol eraill
(darllenwch y daflen gwybodaeth i gleifion
am ragor o wybodaeth). Dywedwch wrth
eich meddyg ar unwaith os ydych chi o’r farn
bod unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi.
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SGIL EFFEITHIAU POSIBL
Fel gyda phob meddyginiaeth, gall ELIQUIS® (apixaban)
achosi sgil effeithiau, ond nid yw pawb yn eu cael.
Fel meddyginiaethau tebyg eraill (cyffuriau gwrthgeulo),
gall y feddyginiaeth hon achosi gwaedu a all beryglu
bywyd, lle bydd angen sylw meddygol brys.
Mae sgil effeithiau cyffredin eraill yn cynnwys
gwaedu yn eich stumog (gwaed tywyll/du yn eich
carthion), o’ch coluddyn, o’ch rectwm, o’ch trwyn,
o’ch deintgig, o’ch ceg, o’r wain neu waed yn eich
wrin (mewn profion). Mae sgil effeithiau cyffredin
eraill yn cynnwys anaemia a all achosi blinder
neu welwedd, cleisio a chwyddo, llai o blatennau
yn y gwaed (a all achosi ceulad), cyfog (teimlo’n sâl),
brech ar eich croen a gallai profion gwaed ddangos
cynnydd mewn gammaglutamyltransferase (GGT)
neu alanine aminotransferase (ALT).
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Ceir rhagor o wybodaeth am sgil effeithiau posibl
yn y daflen gwybodaeth i gleifion y tu mewn i’ch
pecyn tabledi.
Dywedwch wrth eich meddyg, eich nyrs neu eich
fferyllydd am unrhyw sgil effaith, hyd yn oed os nad
yw wedi ei restru yn y daflen gwybodaeth i gleifion
neu yn y llyfryn hwn.
Gallwch helpu i gyfrannu rhagor o wybodaeth
am ddiogelwch y feddyginiaeth hon drwy roi
gwybod am sgil effeithiau y gallech eu cael.
Gweler www.mhra.gov.uk /yellowcard am sut
i roi gwybod am sgil effeithiau. Dylid hefyd rhoi
gwybod am sgil effeithiau i Bristol-Myers Squibb
Medical Information ar 0800 731 1736 neu
medical.information@bms.com
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GWYBODAETH BWYSIG
Y TU MEWN I’CH PECYN
O ELIQUIS® (apixaban)
Y tu mewn i’ch pecyn o
ELIQUIS® (apixaban), fe welwch Daflen
Gwybodaeth i Gleifion ynghyd â
Cherdyn Rhybudd Claf. Dylech ddarllen
y Daflen Gwybodaeth i Gleifion a
chwblhau’r Cerdyn Rhybudd Claf (neu
ofyn i’ch meddyg wneud). Dylech gadw’r
Cerdyn Rhybudd Claf gyda chi bob
amser. Mae’r Cerdyn Rhybudd Claf yn
esbonio pwysigrwydd cymryd ELIQUIS®
(apixaban) yn rheolaidd gan ddilyn
cyfarwyddiadau eich doctor, yn rhestru
prif arwyddion a symptomau gwaedu
a phryd i geisio sylw meddygol.
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CAEL CYMORTH
Mae nifer o sefydliadau yn y Deyrnas
Unedig sy’n darparu cymorth,
gwybodaeth a chefnogaeth amhrisiadwy
i bobl sy’n cael eu heffeithio gan
thrombosis gwythïen ddofn ac
emboledd ysgyfeiniol.
Dyma fanylion cyswllt rhai sefydliadau
a allai fod yn ddefnyddiol i chi:
Anticoagulation UK
Gwefan: www.anticoagulationeurope.org
E-bost: info@anticoagulationeurope.org
Yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth
i bobl sy’n defnyddio meddyginiaethau
gwrthgeulo ac i’w gweithwyr proffesiynol
gofal iechyd.
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Thrombosis UK
Ffôn: 0300 772 9603
(o ddydd Llun i ddydd Iau, 10am – 4pm)
Gwefan: www.thrombosisuk.org
E-bost: admin@thrombosisuk.org
Wedi ymrwymo i hyrwyddo
ymwybyddiaeth, ymchwil a gofal
thrombosis
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Eich apwyntiadau yn y dyfodol
Dyddiad Amser
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Gyda phwy/ble

NODIADAU
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