Newid o Warfarin
i ELIQUIS® (apixaban)

Llyfryn Gwybodaeth i Gleifion
Mae’r llyfryn hwn wedi’i ysgrifennu a’i gynhyrchu ar ran Bristol-Myers Squibb a Pfizer.
I’w roi i gleifion sydd wedi cael Eliquis ar bresgripsiwn.

1

Cynnwys

2

Pam newid i ELIQUIS® (apixaban)?

6

Sut i newid i ELIQUIS® (apixaban)

8

Sut i gymryd ELIQUIS® (apixaban)

10

Am ba hyd y dylid cymryd
ELIQUIS® (apixaban)

13

Cwestiynau Cyffredin

14

• Beth ddylwn i ei wneud
os ydw i’n methu dos?

14

• Beth ddylwn i wneud
os ydw i’n cymryd gormod
o ELIQUIS® (apixaban)?

15

Pethau i fod yn ymwybodol
ohonynt wrth gymryd
ELIQUIS® (apixaban)

18

Sgil effeithiau posibl

22

Byw’n Iach a Ffibriliad Atrïaidd

26

Cael cymorth

28

Eich apwyntiadau yn y dyfodol

30

Nodiadau

31

3

Llyfryn gwybodaeth
ELIQUIS® (apixaban)
Rydych chi wedi derbyn
y llyfryn gwybodaeth hwn
am eich bod wedi penderfynu
gyda’ch meddyg i newid
o warfarin i Gyffur Gwrthgeulol drwy’r Geg nad ydynt
yn cynnwys gwrthweithyddion
Fitamin K (NOAC) i leihau
eich risg o strôc oherwydd
ffibriliad atrïaidd (AF).
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Y NOAC rydych chi wedi’i gael
ar bresgripsiwn yw apixaban.
Mae’r llyfryn hwn yn egluro
beth mae hyn yn ei olygu a beth
yw manteision apixaban.
Dylech hefyd ddarllen y daflen
gwybodaeth i gleifion sydd
wedi’i chynnwys tu mewn
i’ch pecyn Eliquis.
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PAM NEWID
I ELIQUIS® (apixaban)?
Rydych chi wedi penderfynu
gyda’ch meddyg i newid
o warfarin i apixaban. Mae Eliquis
yn cynnwys y sylwedd gweithredol
apixaban ac mae’n perthyn i’r grŵp
o feddyginiaethau a elwir yn
wrth-geulyddion. Mae’r
meddyginiaethau hyn yn helpu
i atal clotiau gwaed rhag ffurfio
drwy rwystro un o’r cyfryngau
sy’n achosi i waed geulo
(a elwir yn Ffactor Xa).
Mae hyn yn bwysig, gan y gallai clot
gwaed sy’n ffurfio yn y galon deithio
i’r ymennydd ac arwain at strôc.
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Gallai clotiau hefyd deithio i organau
eraill ac atal llif arferol y gwaed
i’r organ hwnnw (a elwir hefyd
yn emboledd systemig).
Apixaban:
n Nid oes angen monitro INR nac
addasu’r dos yn rheolaidd
n Mae tystiolaeth ei fod yn lleihau’r
risg o strôc a gwaedu
n Dos cyson ddwywaith y dydd
n Gellir ei gymryd gyda bwyd neu
heb fwyd
n Hefyd, gellir malu’r tabledi’n fân
os ydych chi’n cael trafferth llyncu
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SUT I NEWID
I ELIQUIS® (apixaban)
Byddwch yn penderfynu,
gyda’ch meddyg, ar ddiwrnod
i orffen cymryd eich warfarin.
Bydd eich meddyg hefyd yn rhoi
presgripsiwn i chi ei lenwi am
apixaban fel eich bod yn barod
i newid pan fydd yr amser
yn iawn fel sydd wedi’i amlinellu
yn y camau nesaf.
Bydd eich meddyg yn monitro
eich lefelau INR yn rheolaidd
dros y dyddiau nesaf i asesu
pryd fyddwch chi’n barod
i ddechrau apixaban.
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Pan fydd yr INR yn llai na 2.0,
byddwch yn dechrau cymryd apixaban.
Dos arferol apixaban yw 5mg
ddwywaith y diwrnod - unwaith
yn y bore ac unwaith gyda’r nos.
Efallai y bydd grwpiau penodol
o gleifion yn cael presgripsiwn
am 2.5mg ddwywaith y dydd
gan eu meddyg.
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SUT I GYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)
Dylech bob amser gymryd
apixaban yn union fel mae eich
meddyg wedi dweud wrthych chi
er mwyn sicrhau bod apixaban
yn gweithio i chi. Mynnwch air
gyda’ch meddyg, fferyllydd
neu nyrs os ydych chi’n ansicr.
Mae’n rhaid cymryd apixaban
ddwywaith y dydd bob amser.
Er enghraifft, un yn y bore ac
un gyda’r nos. Ceisiwch gymryd
y tabledi ar yr un adeg bob dydd.
I’ch helpu i gofio, ceisiwch gymryd
eich tabledi yn ystod eich trefn
arferol sy’n digwydd ddwywaith
y dydd, er enghraifft, pan fyddwch
yn glanhau eich dannedd. Dylech
hefyd ddarllen y daflen gwybodaeth
i gleifion oedd yn eich pecyn
apixaban.
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Dos arferol apixaban yw 5mg
ddwywaith y dydd - unwaith
yn y bore ac unwaith gyda’r nos.
Efallai y bydd grwpiau penodol
o gleifion yn cael presgripsiwn
am 2.5mg ddwywaith y dydd
gan eu meddyg.
Dylech lyncu tabled apixaban gyda
gwydraid o ddŵr. Gellir ei chymryd
gyda bwyd neu heb fwyd. Os ydych
chi’n cael trafferth llyncu’r dabled
yn gyfan, siaradwch gyda’ch meddyg
am ffyrdd eraill o gymryd apixaban.
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AM BA HYD Y DYLID CYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)
Gall hyd y driniaeth gydag apixaban
amrywio: efallai y bydd rhai angen
ei gymryd am gyfnod amhenodol.
Dylech bob amser ddilyn cyfarwyddiadau
eich meddyg a pharhau i gymryd eich
meddyginiaeth cyn hired ag y mae eich
meddyg wedi dweud wrthych chi am
wneud hynny.

Nid maint pecyn gwirioneddol

PEIDIWCH Â RHOI’R GORAU I GYMRYD
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?
Os methwch ddos o apixaban,
cymerwch y feddyginiaeth cyn
gynted ag y byddwch yn cofio ac yna
cymerwch y dabled apixaban nesaf
ar yr adeg arferol, a pharhau fel arfer
wedyn. Os ydych chi’n ansicr beth
i’w wneud, neu os ydych chi wedi
methu mwy nag un dos, gofynnwch
i’ch meddyg, fferyllydd neu nyrs.
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Beth ddylwn i ei wneud
os ydw i’n cymryd gormod
o ELIQUIS® (apixaban)?
Dywedwch wrth eich meddyg ar
unwaith os ydych chi wedi cymryd mwy
na’r dos a ragnodwyd i chi o apixaban.
Ewch â’r pecyn meddyginiaeth gyda chi,
hyd yn oed os nad oes tabledi ar ôl.
Os byddwch chi’n cymryd mwy o apixaban
na’r hyn a argymhellir, mae’n bosibl
y bydd mwy o risg o waedu.
Os ydych chi’n
ansicr beth i’w
wneud, neu os
ydych chi wedi
methu mwy
nag un dos,
gofynnwch i’ch
meddyg, fferyllydd
neu nyrs.

15

GWYBODAETH BWYSIG
Y TU MEWN I’CH PECYN
O ELIQUIS® (apixaban)
Y tu mewn i’ch pecyn, fe welwch
Daflen Gwybodaeth i Gleifion
ynghyd a 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 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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PETHAU I FOD YN YMWYBODOL
OHONYNT WRTH GYMRYD
ELIQUIS® (apixaban)
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n

 howch wybod i’ch meddyg a’ch
R
deintydd eich bod yn cymryd
apixaban os ydych chi’n cael
unrhyw lawdriniaethau neu
driniaethau deintyddol.
Efallai y bydd angen i chi leihau
eich dos neu beidio â chymryd
apixaban dros dro.

n

Dylech sicrhau eich bod yn dweud
wrth eich meddyg a’ch deintydd
am unrhyw feddyginiaethau eraill
rydych chi’n eu cymryd, gan
gynnwys meddyginiaethau rydych
chi wedi’u prynu eich hun dros
y cownter (e.e. asbirin at gur pen
ac annwyd) ac unrhyw

feddyginiaethau llysieuol rydych
chi’n eu cymryd (e.e. Eurinllys)
(atchwanegyn llysieuol a ddefnyddir
ar gyfer iselder).
n


Gall
meddyginiaethau
ac atchwanegion penodol
amharu ar effeithiau
gwrth-geulo’r feddyginiaeth hon,
gan gynyddu’r risg o waedu
neu ei gwneud yn llai effeithiol.
Mae rhestr o feddyginiaethau
a allai effeithio ar apixaban
i’w gweld yn y daflen gwybodaeth
i gleifion y tu mewn i’r pecyn
meddyginiaeth.
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n

 el gyda phob gwrthgeulydd,
F
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.

n

 i ddylech gymryd apixaban
N
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
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 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, er nad yw pawb
yn eu cael.
Fel meddyginiaethau tebyg
eraill (cyffuriau gwrth-geulo),
gall y feddyginiaeth hon achosi
gwaedu a all 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 trwyn, o’ch deintgig,
o’ch rectwm, 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 roi gwybod am sgil effeithiau
i Bristol-Myers Squibb Medical
Information ar 0800 731 1736
neu medical.information@bms.com
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BYW’N IACH A FFIBRILIAD
ATRÏAIDD (AF)

Bydd cadw’n iach, ynghyd â’ch
meddyginiaethau, yn eich helpu i reoli
eich AF. Ystyriwch y ffactorau byw
canlynol a sut y gallent effeithio arnoch.
n Diet: bwytewch ddigon o ffrwythau
a llysiau ffres a cheisiwch osgoi
bwydydd brasterog a gormod
o fwydydd wedi’u prosesu er mwyn
helpu i reoli eich lefelau colesterol.
Ceisiwch leihau faint o halen rydych
chi’n ei fwyta i helpu i reoli pwysedd
gwaed uchel, cyflwr iechyd arall
sy’n cyfrannu at AF.
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n Ymarfer Corff: nid yn unig mae
gweithgarwch corfforol yn eich
helpu i reoli pwysau, ond mae’n eich
helpu i gadw’n bositif hefyd. Dylech
ymgynghori gyda’ch meddyg cyn
i chi ddechrau unrhyw fathau
newydd o ymarfer corff er mwyn
penderfynu a yw’n ddiogel o ystyried
eich cyflwr corfforol.
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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 Atriaidd (AF)
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.
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Arrhythmia Alliance
Ffôn: 01789 867501 (24 awr)
Gwefan: www.heartrhythmalliance.org
E-bost: 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.
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
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