
Deall eich triniaeth ar gyfer 
ffibriliad atrïaidd 
I gleifion sydd wedi cael presgripsiwn Lixiana®  (edoxaban)

Mae’n bwysig darllen taflen y Pecyn Lixiana a ddarperir gyda’ch meddyginiaeth.
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Os cewch chi unrhyw sgil effeithiau, siaradwch â’ch meddyg, fferyllydd neu nyrs. Mae hyn yn cynnwys 
unrhyw sgil effeithiau posibl sydd heb eu rhestru ar daflen y pecyn. Gallwch chi hefyd roi gwybod am sgil 
effeithiau’n uniongyrchol drwy’r Cynllun Cerdyn Melyn yn https://yellowcard.mhra.gov.uk/. Wrth adrodd 
am sgil effeithiau gallwch helpu i ddarparu rhagor o wybodaeth ar ddiogelwch y feddyginiaeth hon.
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Rydych chi wedi cael presgripsiwn ar gyfer Lixiana® (edoxaban) er mwyn helpu i’ch diogelu 
rhag y risg o gael strôc sy’n gysylltiedig â ffibriliad atrïaidd anfalfaidd. P’un a ydych chi 
newydd gael diagnosis ffibriliad atrïaidd anfalfaidd neu’n newid i Lixiana® o feddyginiaeth 
wahanol, mae’n debyg y bydd gennych chi gwestiynau am eich triniaeth. 

Mae’r llyfryn hwn yn darparu gwybodaeth ymarferol am eich cyflwr ac yn ceisio ateb 
cwestiynau sydd gennych o bosib am Lixiana®.

Os hoffech ragor o wybodaeth, dylech chi sicrhau eich bod yn darllen y daflen sy’n dod 
yn y pecyn gyda’ch tabledi.

Cafodd y llyfryn hwn ei ddatblygu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol, ond nid yw 
wedi’i fwriadu i gymryd lle cyngor eich meddyg. Os oes gennych chi unrhyw bryderon 
neu gwestiynau am eich iechyd neu feddyginiaeth, eich meddyg yw’r un gorau i’w holi 
bob tro.

Adrodd am sgil effeithiau

Os cewch chi unrhyw sgil effeithiau, siaradwch â’ch meddyg, nyrs neu fferyllydd. 
Mae hyn yn cynnwys unrhyw sgil effeithiau posibl sydd heb eu rhestru ar daflen y pecyn. 
Gallwch chi hefyd adrodd am sgil effeithiau’n uniongyrchol drwy’r Cynllun Cerdyn melyn 
yn yellowcard.mhra.gov.uk. Wrth adrodd am sgil effeithiau gallwch helpu i ddarparu 
rhagor o wybodaeth am ddiogelwch y feddyginiaeth hon.

Cychwyn triniaeth 
â Lixiana®



Pan mae gennych chi ffibriliad atrïaidd, mae eich calon yn curo’n gyflym ac yn afreolaidd (gallech chi 
fod wedi sylwi ar hyn pan gawsoch chi’r symptomau cyntaf).

Mae ffibriliad atrïaidd yn gyffredin mewn pobl sydd â chyflyrau calon eraill, gan gynnwys pwysedd 
gwaed uchel, ac mae’n gysylltiedig weithiau â chyflyrau eraill fel diabetes neu asthma. Fodd bynnag, 
yn aml mae’n effeithio ar bobl athletaidd, iach ac mae’r achos yn gallu bod yn anhysbys.

Mae gan tua 800,000 o bobl yn y DU ffibriliad atrïaidd. Mae’n digwydd mewn oedolion o unrhyw oedran 
ond mae’n fwy cyffredin yn y boblogaeth hŷn. Mae tua 10% o bobl dros 75 oed wedi eu heffeithio.
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Beth yw ffibriliad atrïaidd anfalfaidd?

Er gwybodaeth:

Mae dau fath o ffibriliad atrïaidd y gallech chi glywed siarad amdanynt:

1) Ffibriliad atrïaidd falfaidd – pan mae afiechyd gwynegol yn arwain at galedu a chulhau falf yn 
y galon

2) Ffibriliad atrïaidd anfalfaidd, neu i ddefnyddio ei enw arall, NVAF – y math mwyaf cyffredin 
o Ffibriliad Atrïaidd sydd ddim yn gysylltiedig ag afiechyd gwynegol



Calon sy’n curo’n normal

Mae siambrau’r galon yn cyfangu’n 
llyfn a rheolaidd, i gynnal llif cyson 

o waed o gwmpas y corff.

Calon â ffibriliad atrïaidd

Mae siambrau uchaf eich calon yn 
cyfangu’n gyflym ond yn rhannol, gan 
darfu ar y llif gwaed drwy eich calon.

Mewn ffibriliad atrïaidd mae 
rhythm curiad eich calon yn gallu 
cyflymu neu deimlo’n afreolaidd

Electrocardiogram (ECG) o guriad 
calon afreolaidd sy’n cael ei 
achosi gan ffibriliad atrïaidd

Chwydd sinws

Atriwm de

Fentrigl de

Electrocardiogram (ECG) 
o guriad calon normal, rythmig

Mewn rhythm calon normal, mae 
cyfradd curiad eich calon yn gallu 
amrywio o 60–100 curiad y funud

Atriwm de

Fentrigl de

Fentrigl chwith Fentrigl chwith

Atriwm chwith Atriwm chwith
Chwydd sinws (sy’n darparu 
signal trydanol sy’n cychwyn 
curiad calon)
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Beth yw ffibriliad atrïaidd anfalfaidd?



Beth allech chi ei brofi 
â ffibriliad atrïaidd?

Mae ffibriliad atrïaidd yn cael effeithiau gwahanol ar wahanol bobl.

Gallech chi deimlo:

•  Eich calon yn rasio neu’n dirgrynu (gelwir hyn yn ‘grychguriadau’)

•  Eich calon yn curo’n amlwg (pan nad ydych chi wedi sylwi arno o’r blaen)

• Poen, pwysau neu anghysur yn y frest

•  Poen yn yr abdomen

•  Diffyg anadl

•  Teimlad penysgafn

•  Blinder neu ddiffyg egni

•  Eich bod yn methu gwneud ymarfer corff

Neu mae’n bosibl na fyddwch yn teimlo unrhyw un o’r rhain.
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Ydych chi’n ymwybodol fod 
ffibriliad atrïaidd yn cynyddu 

eich risg o gael strôc?
Mae’r llif gwaed afreolaidd drwy eich calon oherwydd ffibriliad atrïaidd yn cynyddu’r cyfle 
i glotiau gwaed ffurfio. Mae hyn yn cynyddu’r perygl y gallech chi gael strôc. Mae strôc yn gyflwr 
meddygol difrifol, sy’n digwydd pan mae cyflenwad y gwaed i ran o’r ymennydd yn cael ei 
rwystro.

Mae rhai pobl sy’n goroesi strôc yn gallu profi problemau tymor hir oherwydd anaf yn eu 
hymennydd. Mae hyn yn gallu arwain at yr angen am gymorth gan bartner neu ofalwr i’w 
cynorthwyo yn eu gweithgareddau arferol.

Mae eich meddyg wedi rhoi Lixiana® ar bresgripsiwn i helpu i leihau eich perygl o ddioddef 
clotiau peryglus a strôc.
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Mae hyn yn atal gwaed (ac ocsigen) rhag cyrraedd y rhan honno o’r ymennydd, gan arwain at strôc.
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Ydych chi’n ymwybodol fod 
ffibriliad atrïaidd yn cynyddu 

eich risg o gael strôc?

Weithiau mae’r clotiau 
hyn yn gallu torri i ffwrdd 
a theithio yn llif y gwaed 
i rannau eraill o’r corff.

Os yw clot yn cael ei ddal 
mewn pibell waed sy’n 

cyflenwi’r ymennydd, mae’n 
gallu ffurfio rhwystr.

Dyma sut mae clot gwaed yn gallu achosi strôc:

Mewn ffibriliad atrïaidd, 
mae clotiau gwaed yn gallu 
ffurfio yn siambrau’r galon.



Allech chi leihau eich 
risg o gael strôc?

Dros y tudalennau nesaf fe gewch chi gynghorion ar gyfer atal strôc, yn ogystal 
â gwybodaeth am gymryd Lixiana®, sydd wedi ei lunio i helpu i atal strôc. 
Mae cynnal ffordd iach o fyw hefyd yn gallu lleihau eich risg o ddioddef strôc.

Mae rhai ffactorau risg ar gyfer strôc nad oes modd i chi eu newid, fel eich 
oedran, rhyw ac unrhyw gyflyrau meddygol sy’n bodoli. Ond gallech leihau eich 
risg o gael strôc drwy ystyried rhai o’r pethau rydym oll yn eu gwneud pob dydd 
a gwneud pethau ychydig yn wahanol.

Mae cymryd Lixiana® pob dydd a gwneud newidiadau i’ch ffordd o fyw yn gallu 
helpu i leihau eich risg o gael strôc. 
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Os ydych chi’n ysmygu, mae’n 
syniad da i roi’r gorau iddi

Gofynnwch i’ch meddyg  
am gymorth i roi’r gorau i ysmygu.  

Y rhesymau y dylech chi roi’r gorau i ysmygu yw:

• Mae’n achosi i’ch rhydwelïau ‘fagu cen’, 
sy’n gwneud clot gwaed yn fwy tebygol

• Mae’n ei gwneud yn fwy tebygol y byddwch 
chi’n datblygu pwysedd gwaed uchel, 

sy’n ffactor risg mawr ar gyfer strôc

Peidiwch ag yfed alcohol pob dydd
Cadwch yr hyn a yfwch  
o fewn terfynau diogel. 
Y rheswm am hyn yw:

• Bod yfed gormod o alcohol yn gallu 
achosi i’ch pwysedd gwaed gynyddu’n 

gyflym, sy’n ffactor risg mawr ar gyfer strôc

Rhowch y gorau i ysmygu ac yfwch yn gyfrifol 

Allech chi leihau eich 
risg o gael strôc?
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Bwytewch ddiet iach 
• Bwytewch o leiaf bum darn o ffrwyth a llysiau bob dydd

• Dewiswch bysgod olewog, fel eog 
a mecryll, ddwywaith yr wythnos

• Cynhwyswch ddigonedd o ffibr yn eich diet 
(fel grawn cyflawn, ffa, pys a chnau)

• Osgowch fwydydd braster uchel a brasterau dirlawn. 
Mae brasterau dirlawn yn gallu codi maint y colesterol 

‘drwg’ yn eich corff, sy’n peri i’ch rhydwelïau ‘fagu 
cen’ a chynyddu eich risg o ddatblygu clot gwaed

• Gostyngwch yr halen yn eich bwyd gan fod lefelau uchel 
o halen yn gallu codi’ch pwysedd gwaed, sy’n ffactor risg 
mawr ar gyfer strôc. Yn lle hynny, gallech roi blas i’ch bwyd 

gyda pherlysiau a sbeisys neu ychydig o sudd lemon

Ystwythwch
Ymarferwch yn rheolaidd i ostwng eich 

pwysedd gwaed, i helpu i gydbwyso’r lefelau 
braster yn eich corff, i wella’ch gallu i reoli 
glwcos gwaed ac i’ch helpu i golli pwysau

• Mae bod dros bwysau’n cynyddu’ch 
siawns o gael pwysedd gwaed uchel, 

afiechyd y galon a diabetes; ac mae pob un 
o’r rhain yn cynyddu eich risg o gael strôc

Allech chi leihau eich 
risg o gael strôc?



Mae Lixiana® yn “wrthgeulydd”. Mae hyn yn golygu ei fod yn lleihau 
gallu eich gwaed i geulo (mae’n teneuo’ch gwaed), sy’n helpu 
i’ch atal rhag dioddef o glotiau gwaed peryglus ac yn trin rhai sydd 
gennych yn barod.

Mae Lixiana® yn gweithio drwy rwystro cydran yn eich gwaed o’r enw 
“ffactor Xa”, sy’n chwarae rôl bwysig ym mhroses geulo’r gwaed.
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Sut mae Lixiana® yn gweithio?
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Sut ddylech chi gymryd Lixiana®?

Mae cymryd eich tabled ar yr un adeg bob dydd yn helpu i’w 
wneud yn rhan o’ch arferion dyddiol, sy’n gallu’ch helpu i gofio.

Dylid fod wedi dweud wrthych chi am gymryd un dabled Lixiana® bob dydd:

Dylech chi gymryd 
eich tabledi ar y dogn 
a gafodd ei ragnodi 
gan eich meddyg.

Llyncwch y dabled, 
gorau oll gyda dŵr.

Gallwch gymryd 
Lixiana®  gyda 
neu heb fwyd.
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Beth os ydych chi’n anghofio 
cymryd Lixiana®?

Os ydych chi’n cofio ar yr un diwrnod: Cymerwch y dabled ar unwaith ac wedyn cymerwch eich dogn 
arferol y diwrnod nesaf.

Os byddwch chi’n cofio’r diwrnod nesaf neu wedi hynny: Cymerwch eich dogn arferol ar gyfer 
y diwrnod hwnnw. PEIDIWCH BYTH â dyblu’r dogn a ragnodwyd o fewn un diwrnod unigol. Mae’n 
bwysig iawn cymryd y tabledi yn union fel y cyfarwyddir. Peidiwch byth â chymryd dognau mwy neu 
amlach na’r hyn a ragnodir.

Dylech chi wirio gyda’ch meddyg neu fferyllydd os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich 
triniaeth.
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Beth am sgil effeithiau posibl?

Fel meddyginiaethau gwrthgeulo eraill, mae Lixiana® wedi’i lunio i deneuo’ch gwaed ac i helpu i atal 
clotiau gwaed. Felly, gallech chi gael risg uwch o waedu wrth ei gymryd.

Siaradwch â’ch meddyg ar unwaith os byddwch chi’n profi unrhyw un o’r arwyddion gwaedu a ganlyn:

• Cleisio neu waedu o dan y croen

• Trwyn yn gwaedu neu doriadau sy’n cymryd amser maith i orffen gwaedu

• Wrin coch neu frown tywyll

• Pesychu neu chwydu gwaed neu ddeunydd tebyg i goffi mâl

• Carthion coch neu ddu

• Deintgig yn gwaedu

• Gwaedu sydd ddim yn peidio ohono’i hun

• Mislifoedd anarferol o drwm neu waedu annisgwyl o’r fagina

Nid yw gwaedu’n amlwg bob tro. Os ydych chi’n profi unrhyw sgil effeithiau, siaradwch â’ch meddyg 
neu fferyllydd. Mae’n bwysig nad ydych chi’n rhoi’r gorau i gymryd Lixiana® heb siarad â nhw yn gyntaf.

Cyfeiriwch at daflen y pecyn i gael rhagor o wybodaeth am effeithiau andwyol.

Fel pob meddyginiaeth, mae Lixiana® yn gallu achosi sgil effeithiau, er nad yw pawb 
yn eu profi.



Oes unrhyw beth arall y dylech ei 
ystyried wrth gymryd Lixiana®?

Cerdyn rhybuddio cleifion

Fe gewch chi gerdyn rhybuddio cleifion yn eich pecyn gyda’ch 
tabledi i chi ei gwblhau. Mae’r cerdyn hwn yn cynnwys gwybodaeth 
bwysig am eich triniaeth, eich meddyg a chysylltiadau argyfwng. 
Dylech chi gario hwn bob amser a’i gyflwyno i’ch swyddog gofal 
iechyd proffesiynol, fferyllydd, llawfeddyg neu ddeintydd cyn unrhyw 
driniaeth neu ymyrraeth feddygol.

Fel pob meddyginiaeth wrthgeulo, gallai fod perygl cynyddol 
o waedu wrth gymryd Lixiana®. Ond mae rhai rhagofalon synhwyrol 
y gallwch eu cymryd i helpu i atal hyn. Mae rhai o’r rhain wedi eu 
hamlinellu ar y tudalennau nesaf. Os oes gennych chi gwestiynau 
o hyd, cyfeiriwch at daflen eich  pecyn Lixiana® neu siaradwch 
â’ch meddyg.
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A oes unrhyw beth arall y dylech chi 
ei ystyried wrth gymryd Lixiana®?

Beth os oes angen i mi weld fy neintydd?

Dywedwch wrth eich deintydd eich bod 
yn cymryd Lixiana® cyn cychwyn triniaeth 

ddeintyddol. Mae llawer o driniaethau 
deintyddol yn anymyrrol; ac felly mae’r 

perygl o waedu’n isel. Bydd eich deintydd 
yn penderfynu os oes angen iddo ef neu 

iddi hi gymryd unrhyw ragofalon arbennig.
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Beth os ydw i wedi fy anafu?

Os byddwch chi’n gwaedu o ganlyniad 
i fân anaf, rhowch bwysau parhaol 
ar y man sy’n gwaedu am o leiaf 

5–10 munud gan ddefnyddio dresin glân.

Os nad ydych chi’n gallu atal y gwaedu 
neu os oes gennych chi anaf mawr, 

ceisiwch gymorth meddygol ar unwaith.



Oes unrhyw beth arall y dylech chi 
ei ystyried wrth gymryd Lixiana®?
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Beth os ydw i’n meddwl fy mod i’n feichiog?

Mae tabledi gwrthgeulo trwy’r geg sy’n cael eu cymryd yn wythnosau 
cynnar beichiogrwydd yn gallu achosi risg o niwed i’r plentyn sydd heb 

ei eni. Mae gwaharddiad ar gymryd Lixiana® os ydych chi’n feichiog 
neu’n bwydo o’r fron. Os ydych chi’n fenyw o oedran beichiogrwydd 
a’ch bod yn meddwl y gallech chi fod yn feichiog neu eich bod yn 

cynllunio beichiogrwydd, siaradwch â’ch meddyg ar unwaith.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau heb eu hateb, 
cyfeiriwch at y Daflen Wybodaeth i Gleifion Lixiana® sy’n dod yn 

y pecyn gyda’ch tabledi, neu cysylltwch â’ch meddyg.



Atrial Fibrillation Association

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

Anticoagulation Europe (DU) 

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

Y Gymdeithas Strôc

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

Arrhythmia Alliance

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

Thrombosis UK (Lifeblood:  
The Thrombosis Charity gynt)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

Oes gennych chi gwestiynau o hyd?

Ffynonellau eraill o wybodaeth a chymorth:
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