Helpu i atal strôc a achosir gan
ffibriliad atrïaidd nad yw’n falfaidd
Mae’r llyfryn hwn ar gyfer cleifion sy’n oedolion a gafodd ELIQUIS® (apixaban)
ar bresgripsiwn tuag at atal strôc mewn ffibriliad atrïaidd nad yw’n falfaidd.
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’ch helpu
i leihau eich risg o gael strôc
o ganlyniad i fath o ffibriliad atrïaidd
(AF) a elwir yn ffibriliad atrïaidd nad
yw’n falfaidd (NVAF).
Bydd y llyfryn hwn yn esbonio
sut gall NVAF arwain at strôc
a sut gall y feddyginiaeth hon
helpu i atal hynny rhag digwydd.
Dylech hefyd ddarllen y daflen
gwybodaeth i gleifion a ddarparwyd
yn eich pecyn meddyginiaeth.
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BETH YW FFIBRILIAD
ATRÏAIDD (AF)?
Mae AF yn gyflwr ar y galon sy’n
gwneud i’ch calon guro allan o rythm,
ac weithiau gall y curiad fod yn gyflym.
Nid yw rhai pobl sydd ag AF yn profi
symptomau, er ei bod yn bosibl y gellid
teimlo curiad calon cyflym (mae rhai
pobl yn disgrifio hyn fel ‘palpitations’).
Mae symptomau posibl eraill yn cynnwys:
n

blinder

n

diffyg anadl

n

poen ar y frest (angina)

n

penysgafnder

Gellir disgrifio AF hefyd fel cyflwr
‘parhaus’, pan fydd cyfnodau’n para
am saith diwrnod neu ragor, neu gyflwr
parhaol, pan fydd yr aflonyddwch
ar rythm y galon yn ddi-dor.
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atriwm

atriwm

Siambrau uchaf
y galon
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Mae’r galon yn cynnwys pedair
siambr - atria’r chwith a’r dde
(y ddwy siambr uchaf),
a’r fentriglau chwith a de
(y ddwy siambr isaf).
Mae AF yn digwydd pan fydd
gweithgarwch trydanol anwadal
yn datblygu yn yr atria, gan darfu
ar rythm naturiol eich calon.
O ganlyniad, nid yw’r atria yn
cyfangu’n iawn, sy’n golygu na all
eich calon bwmpio gwaed mor
effeithlon ag arfer.
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BETH SY’N ACHOSI AF?
Nid yw union achos AF yn gwbl
hysbys, ond mae’r risg yn cynyddu
wrth i chi fynd yn hŷn ac mae’n
fwy cyffredin mewn pobl sydd
â chyflyrau eraill ar y galon.
Er enghraifft:
n		

pwysau gwaed uchel

n		y pibellau gwaed sy’n cyflenwi’r
galon yn tewychu/yn cael eu
rhwystro
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n		

trawiad ar y galon

n		

clefyd y galon ers cael eich geni

n		

ar ôl llawdriniaeth ar y galon

A OES CYMHLETHDODAU
YN GYSYLLTIEDIG AG AF?
Y prif risg sy’n gysylltiedig
ag AF yw strôc.
Gan nad yw’r gwaed yn cael
ei bwmpio’n iawn i ffwrdd oddi
wrth y galon, mae’n bosibl
y bydd yn casglu neu’n cronni,
a gallai clot ddatblygu yn y galon.
Os bydd y clot yn gadael y galon
ac yn mynd i mewn i bibellau gwaed
bach yr ymennydd, mae’n bosibl
y bydd llif y gwaed yn cael ei atal
ac yn arwain at strôc.
Mae pobl sydd ag AF yn
fwy tebygol o gael strôc
o’u cymharu â phobl nad
oes ganddynt AF.
9

1.	Clot yn ffurfio
yn y galon

2.	Y clot yn
gadael y galon
4.	Y clot yn
rhwystro
pibell waed
yn yr
ymennydd
ac yn gallu
achosi
strôc

10

3.	Y clot yn teithio
i’r ymennydd

BETH YW ARWYDDION
A SYMPTOMAU STRÔC?
Gall strôc ddigwydd yn sydyn
a gall gael effeithiau ar unwaith
a pharhaus. Mae’n rhaid i chi
weithredu’n gyflym, felly dyma
bethau syml i gadw golwg arnynt
a allai eich helpu i sylwi ar strôc:
n		

 iffyg teimlad, gwendid neu
d
barlys ar un ochr i’ch corff
(er enghraifft, braich neu goes
lipa, neu ran isaf yr amrant neu’r
geg yn gwyro at i lawr neu’r
wyneb wedi gollwng ar un ochr)

n		lleferydd aneglur, neu anhawster
yn dod o hyd i eiriau neu ddeall
rhywun yn siarad
(yn parhau drosodd)
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n		golwg aneglur neu golli golwg
yn sydyn
n		dryswch neu ansadrwydd,neu
n		

cur pen difrifol yn ddirybudd.

Os cewch chi unrhyw un o’r
arwyddion neu’r symptomau
hyn, mae’n rhaid i chi gael
sylw meddygol ar unwaith
– ffoniwch 999.
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MEDDYGINIAETH I HELPU I ATAL
STRÔC YMYSG POBL SYDD AG
AF NAD YW’N FALFAIDD
Mae gwrthgeulyddion yn gyffuriau
sy’n gweithio drwy newid yr amser
mae’n ei gymryd i’ch gwaed geulo
a’r ffordd y mae’n ceulo.
Gall hyn helpu i atal clotiau gwaed
sy’n achosi strôc.
Mae eich meddyg wedi asesu’n
ofalus eich risg o gael strôc ac
wedi penderfynu rhoi’r cyffur
gwrthgeulo ELIQUIS® (apixaban)
i chi ar bresgripsiwn.
Mae’r feddyginiaeth hon yn cael
ei rhoi i leihau’r tebygolrwydd
o gael strôc wedi ei achosi gan
ffibriliad atrïaidd nad yw’n falfaidd.
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GWYBODAETH AM
ELIQUIS® (apixaban)
SUT I GYMRYD ELIQUIS® (apixaban)
Dylech bob amser gymryd eich
meddyginiaeth yn union fel mae
eich meddyg wedi ei nodi er mwyn
sicrhau ei bod yn gweithio i chi.
Mae’n rhaid i’r feddyginiaeth gael
ei chymryd ddwywaith y dydd bob
amser. Er enghraifft, un yn y bore
ac un yn y nos. Ceisiwch gymryd
y tabledi ar yr un adeg bob dydd.
I’ch helpu i gofio, ceisiwch gymryd
eich tabledi mewn trefn arferol sy’n
digwydd ddwywaith y dydd. Dylech
hefyd ddarllen y daflen gwybodaeth
i gleifion a ddaeth gyda’ch
meddyginiaeth.
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Nid yw’r darlun yn gynrychiolaeth wirioneddol o dabledi Eliquis.

Y dos arferol yw un dabled 5mg
ddwywaith y dydd. (Gall rhai grwpiau
o gleifion gael presgripsiwn o 2.5mg
ddwywaith y dydd gan eu meddyg.)
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.
Nid yw’r feddyginiaeth yn trin
symptomau AF, fel cyfradd
gyflym curiad y galon, felly dylech
hefyd barhau i gymryd unrhyw
feddyginiaeth arall a ragnodir
i chi gan eich meddyg ar gyfer
y cyflwr hwn neu unrhyw gyflwr
meddygol arall.
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AM BA HYD Y DYLID
CYMRYD ELIQUIS® (apixaban)
Gall hyd y driniaeth amrywio:
efallai y bydd angen i rai pobl gael
triniaeth am gyfnod hir. 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.
PEIDIWCH Â RHOI’R GORAU
I GYMRYD ELIQUIS® (apixaban)
HEB DRAFOD HYNNY GYDA’CH
MEDDYG YN Y LLE CYNTAF!

18

CWESTIYNAU CYFFREDIN
Beth ddylwn i ei wneud
os ydw i’n methu dos?
Os methwch ddos, cymerwch
y feddyginiaeth cyn gynted ag
y byddwch yn cofio ac yna cymerwch
y dabled nesaf ar yr amser arferol,
ac yna parhau fel arfer. Os nad
ydych yn siŵr beth i’w wneud,
neu os ydych wedi colli mwy nag
un dos, gofynnwch i’ch meddyg,
eich fferyllydd neu eich nyrs.
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Beth ddylwn i ei wneud os
byddaf wedi cymryd gormod?
Dywedwch wrth eich meddyg
ar unwaith os ydych wedi cymryd
mwy na’ch dos a ragnodwyd i chi.
Ewch â’r pecyn meddyginiaeth
gyda chi, hyd yn oed os nad oes
tabledi ar ôl ynddo. Os byddwch
wedi cymryd mwy na’r hyn
a argymhellir, mae’n bosibl
y bydd mwy o risg o waedu.

20

PETHAU I FOD YN YMWYBODOL
OHONYNT WRTH GYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)
n 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
n R
 howch 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
n G
 wnewch 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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n G
 all rhai meddyginiaethau ac atchwanegion
ymyrryd ag effeithiau gwrthgeulo’r
feddyginiaeth hon, gan gynyddu’r risg
o waedu neu ei gwneud yn llai effeithiol. Mae
rhestr o feddyginiaethau a allai effeithio ar
ELIQUIS® (apixaban) yn y daflen gwybodaeth
i gleifion y tu mewn i’r pecyn meddyginiaeth.
n Fel gyda phob gwrthgeulydd, wrth gymryd
y feddyginiaeth hon mae’n bwysig eich bod
yn cadw golwg am arwyddion o waedu ac
yn gofyn am gyngor meddygol ar unwaith
os bydd unrhyw arwydd o waedu.

22

n N
 i 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.

n Yn ogystal, nid yw’r feddyginiaeth hon yn
cael ei hargymell mewn achosion eraill fel
beichiogrwydd, bwydo ar y fron, i gleifion
sydd a 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
i weld y rhestr lawn). Dywedwch wrth eich
meddyg ar unwaith os ydych chi o’r farn
bod unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi.
n Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen
y daflen gwybodaeth i gleifion (a roddwyd
yn neunydd pacio’r feddyginiaeth)
yn drylwyr cyn cymryd y feddyginiaeth.
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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 allai beryglu bywyd, lle gellid bod
angen sylw meddygol brys.
Mae sgil effeithiau cyffredin eraill yn cynnwys:

Gwaedu yn eich llygaid (gan gynnwys
llygaid coch), yn eich stumog (gwaed
tywyll/du yn y carthion), yn eich
coluddyn, o’ch rectwm, o’ch trwyn,
o’ch deintgig neu waed yn yr wrin
(yn dilyn profion).
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Mae sgil effeithiau cyffredin eraill
yn cynnwys anaemia a allai achosi
blinder neu welwedd, cleisio
a chwyddo, pwysedd gwaed isel
a all wneud i chi deimlo’n benysgafn
neu i guriad eich calon gyflymu,
cyfog (teimlo’n sâl) a gallai profion
gwaed ddangos cynnydd mewn
gammaglutamyltransferase (GGT).
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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 ydynt yn
cael eu rhestru yn y daflen gwybodaeth
i gleifion neu yn y llyfryn hwn.
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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 ffibriliad atrïaidd a strôc.
Dyma fanylion cyswllt rhai sefydliadau
a allai fod yn ddefnyddiol i chi:
Y Gymdeithas Ffibriliad Atrïaidd
Ffôn: 01789 867502 (24 awr)
Gwefan: www.afa.org.uk
E-bost: info@afa.org.uk
Mae’r Gymdeithas yn darparu gwybodaeth,
cefnogaeth ac arweiniad ar fynediad at
driniaethau ar gyfer Ffibriliad Atrïaidd (AF)
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Anticoagulation UK
Gwefan: www.anticoagulationuk.org
E-bost: info@anticoagulationuk.org
Mae’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth
i bobl sy’n defnyddio meddyginiaethau
gwrthgeulo ac i’w gweithwyr proffesiynol
gofal iechyd.
Arrhythmia Alliance
Ffôn: 01789 867501 (24 awr)
Gwefan: www.heartrhythmalliance.org
E-bôst: info@heartrhythmalliance.org
Mae Arrhythmia Alliance yn gynghrair
o gleifion, gweithwyr proffesiynol, elusennau,
cyrff llywodraeth, darparwyr gofal a gweithwyr
proffesiynol perthynol. Mae’n gweithio
i hyrwyddo diagnosis amserol a rheolaeth
effeithiol o arrhythmia er mwyn ymestyn
a gwella bywydau miliynau o gwmpas y byd.
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Y Gymdeithas Strôc
Llinell gymorth: 0303 3033 100
Gwefan: www.stroke.org.uk
Mae’n darparu gwybodaeth am strôc,
cefnogaeth emosiynol a manylion am
wasanaethau lleol a grwpiau cymorth.
Mae’r taflenni ffeithiau sydd ar gael yn
cynnwys effeithiau strôc, a lleihau eich
risg o gael strôc.
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Eich apwyntiadau yn y dyfodol
Dyddiad

Amser

Gyda phwy/ble
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