NUCALA

(mepolizumab)

Llyfryn cefnogaeth
i gleifion
REPORTING OF SIDE
EFFECTS

If you have any side effects, or
think that you are experiencing
any unusual symptoms,

RHOI GWYBOD AM Y SGILEFFEITHIAU

Os byddwch chi’n cael unrhyw sgil-effeithiau,
neu os ydych chi’n meddwl eich bod yn cael
unrhyw symptomau anghyffredin,

talk to your doctor,
siaradwch â’ch meddyg, nyrs
hospital nurse, homecare ysbyty, nyrs gofal cartref, neu
nurse, or pharmacist
fferyllydd ar unwaith.
straight away.
This includes any side effects that
aren’t listed in the package leaflet

Mae hyn yn cynnwys unrhyw sgil-effeithiau
nad ydynt wedi cael eu rhestru ar daflen y pecyn

You can also report side effects
directly via the Yellow Card
Scheme at:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/

Gallwch chi hefyd roi gwybod am y sgileffeithiau’n uniongyrchol drwy’r Cynllun Cerdyn
Melyn yn:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/.

Side effects should also be reported Dylech chi hefyd roi gwybod am sgil-effeithiau
to GlaxoSmithKline on 0800 221 441 i GlaxoSmithKline ar 0800 221 441
By reporting side effects you can
help provide more information on
the safety of this medicine.
Please note that the reporting
of side effects is only available in
English.

Drwy roi gwybod am y sgil-effeithiau gallwch
chi helpu i ddarparu rhagor o wybodaeth am
ddiogelwch y feddyginiaeth hon.
Cofiwch mai dim ond yn Saesneg y gellir
adrodd am sgil effeithiau.

Mae'r llyfryn hwn wedi cael ei ddatblygu gan GSK UK
NP-GB-MPL-PSP-200014
Date of preparation: January 2021

EICH MEDDYGINIAETH
NUCALA
Mae'r canllaw hwn i bobl sydd wedi cael NUCALA ar bresgripsiwn,
naill ai'r pin wedi'i lenwi ymlaen llaw neu'r chwistrell wedi'i lenwi
ymlaen llaw. Mae'r canllaw yn ceisio helpu cleifion fel chi i ddeall
eich diagnosis o asthma yn well a sut mae eich meddyginiaeth yn
gweithio.

EICH DIAGNOSIS
• Beth sy'n wahanol am fy asthma?
• Beth mae asthma eosinoffilig anhydrin
difrifol yn ei olygu?

Mae'r tudalennau nesaf yn cynnwys gwybodaeth
ddefnyddiol i'ch helpu chi i ddeall:

EICH TRINIAETH
NUCALA

• Eich diagnosis asthma penodol

• Pam ydw i wedi cael y feddyginiaeth hon ar
bresgripsiwn?

• Eich triniaeth

• Beth sy'n wahanol am y driniaeth hon?

• Elfennau ymarferol eich triniaeth

• Ddylwn i ddal ati i gymryd y feddyginiaeth
rwy'n ei chymryd ar hyn o bryd?
• Beth mae'r driniaeth hon yn ei wneud?

Mae tudalen olaf y ffeil PDF hon yn cynnwys dolenni
defnyddiol at ffynonellau ar-lein o gefnogaeth.

• Beth yw manteision posibl y driniaeth hon?
• Beth yw'r sgil-effeithiau?

PWYNTIAU PWYSIG
I'W COFIO
• Beth fydd fy nhriniaeth yn ei olygu?
• Pryd ga' i stopio'r driniaeth hon?
• Amserlen chwistrellu Nucala
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EICH DIAGNOSIS

BETH MAE ANHYDRIN YN EI FEDDWL?

BETH SY'N WAHANOL AM FY ASTHMA?
• Mae ymchwil wedi dangos nad yw pob asthma yr un fath. Mewn
gwirionedd, mae datblygiadau mewn gwyddoniaeth wedi golygu
bod meddygon bellach yn sylweddoli bod angen gwahanol fathau
o driniaeth ar wahanol fathau o asthma.

• Mae anhydrin yn golygu ei bod hi'n anodd rheoli eich asthma a/neu
nid yw'n ymateb i driniaeth

BETH YW EOSINOFFILAU?
• Mae eosinoffilau yn fath o gell gwaed gwyn sy'n bodoli drwy eich
corff, ac sy'n chwarae rhan bwysig yn eich system imiwnedd
• Mae gwyddonwyr wedi darganfod pan fydd eosinoffilau yn symud
o'ch gwaed i'ch ysgyfaint, eu bod yn gallu llidio eich llwybr anadlu,
sy'n cynyddu'r risg o bwl difrifol o asthma

EFALLAI EICH BOD YN CAEL PWL O ASTHMA
OS OES UN O'R CANLYNOL YN DIGWYDD;

Mae 5-10% o bobl sydd ag asthma
yn dioddef o ASTHMA DIFRIFOL.

Fel chi, mae rhai o'r bobl hyn wedi cael diagnosis o fath penodol:

ASTHMA EOSINOFFILIG ANHYDRIN DIFRIFOL.
Dylai'r diffiniadau canlynol eich helpu i ddeall beth mae hyn yn ei
olygu.

PAM MAE FY ASTHMA YN DDIFRIFOL?
• Mae pa mor ddifrifol yw'r asthma
yn gallu amrywio. Yn gyffredinol,
mae cleifion sydd ag asthma
‘difrifol’ yn ei chael hi'n anodd
rheoli eu symptomau asthma
o ddydd i ddydd

Symptomau Asthma
Fel rheol mae'r rhain yn
cynnwys brest dynn, diffyg
anadl a phesychu (mae'r
rhain yn gallu amrywio
dros amser)

• Mae'n bosibl y bydd cleifion sydd ag asthma ‘difrifol’ yn dal i gael
pyliau o asthma, hyd yn oed pan fyddant yn cymryd dosiau uchel
o feddyginiaethau asthma a roddir ar bresgripsiwn
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• Dydy eich anadlydd ddim yn helpu neu ddim yn para am
dros bedair awr

• Mae eich symptomau'n mynd yn waeth (peswch, diffyg
anadl neu frest dynn)

• Rydych chi’n brin o anadl neu mae hi'n anodd
siarad, bwyta neu gysgu

• Rydych chi'n anadlu'n gyflymach ac mae'n

teimlo fel na allwch chi gael eich gwynt yn iawn

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi neu rywun arall yn
cael pwl o asthma, mae angen sylw meddygol ar frys.

Cyhyr
Tynn
Cyhyr

Llwybr
Anadlu
Iach Leinin

Tiwb Arferol

Llwybr
anadlu

Leinin
Tiwb Llidus
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Llwybr
Anadlu
Llidus

Llwybr
Anadlu Culach

EICH TRINIAETH NUCALA
PAM FY MOD I WEDI CAEL Y
FEDDYGINIAETH HON AR BRESGRIPSIWN?
Mae NUCALA yn driniaeth ar gyfer pobl sydd ag asthma eosinoffilig
anhydrin difrifol. Penderfynwyd rhoi'r feddyginiaeth hon i chi ar
bresgripsiwn ar sail asesiad o:

BETH ARALL DDYLWN I EI
WYBOD AM FY NHRINIAETH
NUCALA?
• Mae NUCALA yn driniaeth ychwanegol
at eich meddyginiaethau asthma eraill, sy'n
arbennig o addas i'ch math chi o asthma
(asthma eosinoffilig anhydrin difrifol)

1. Eich symptomau asthma ar hyn
o bryd, gan gynnwys nifer
y pyliau o asthma

2. Y mathau o feddyginiaethau
rydych chi'n eu cymryd

3. Canlyniadau profion gwaed
arferol

DDYLWN I DDAL ATI I GYMRYD
Y FEDDYGINIAETH RWY'N EI
CHYMRYD AR HYN O BRYD?
• Dylech. Mae NUCALA yn driniaeth ychwanegol,
sy'n golygu y dylech chi ddal ati i gymryd eich
meddyginiaethau asthma eraill sydd wedi cael
eu rhoi ar bresgripsiwn gan eich meddyg
• Mae'n syniad da bod gan bob claf sydd ag asthma
gynllun gweithredu asthma
• Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau holwch
eich meddyg, eich nyrs neu eich fferyllydd yn eich
apwyntiad clinig nesaf.
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BETH MAE NUCALA YN EI WNEUD?

• Pan fydd eosinoffilau (celloedd gwaed gwyn) yn symud o'ch gwaed
i'ch ysgyfaint, maen nhw'n gallu llidio eich llwybr anadlu, gan
gynyddu'r risg o bwl difrifol o asthma
• Mae interleukin-5 (IL-5) yn cyfrannu at ddatblygiad a goroesiad
eosinoffilau.
YSGOGWYD

Eosinoffil

Llid

• Mae Nucala yn rhwystro IL-5 rhag rhwymo wrth eosinoffilau ac
mae'n lleihau nifer yr eosinoffilau yn eich gwaed, sy'n arwain at
ysgyfaint llai llidus
NUCALA

1. Mae astudiaethau clinigol wedi canfod i nifer o oedolion
sydd ag asthma eosinoffilig anhydrin difrifol fel chi, y gallai'r
feddyginiaeth hon leihau nifer y pyliau o asthma.
2. Ar gyfer y cleifion hynny sy'n cymryd corticosteroidau drwy'r
geg i reoli eu symptomau a'u pyliau o asthma, efallai bydd y
feddyginiaeth hon yn helpu i leihau'r dos sydd ei angen bob dydd.
Dylai eich meddyg wneud unrhyw
COFIWCH...
ostyngiad.
3. Efallai bydd y feddyginiaeth hon yn
helpu i wella ansawdd cyffredinol
eich bywyd drwy wella sut rydych
chi'n rheoli eich asthma.
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Peidiwch â newid eich
cynllun meddyginiaeth heb
ymgynghori â'ch clinigydd.
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IL

Mae'n lleihau lefelau eosinoffil

IL

IL

BETH YW MANTEISION POSIBL
Y FEDDYGINIAETH HON?

Il-5R

Eosinoffil
Datblygiad
a goroesiad

Mae'n gwneud y llwybr
anadlu yn llai llidus

MAE HI'N BWYSIG COFIO

Holwch eich clinigydd ac, os oes gennych chi un, rhowch wybod
i'ch nyrs gofal cartref os...

•
•
•
•

Does dal dim modd rheoli eich asthma •
Bydd eich symptomau'n mynd yn waeth
Ydych chi'n bwydo ar y fron
Oes gennych chi alergedd i
•
mepolizumab neu unrhyw un o'r
cynhwysion eraill
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Ydych chi'n feichiog, yn meddwl y
gallech chi fod yn feichiog neu os
ydych chi'n bwriadu cael babi
Oes gennych chi unrhyw bryderon
am eich triniaeth

SUT BYDDA I'N GWYBOD OS YW
NUCALA YN GWEITHIO I MI?
• Dylai pob claf sydd ag asthma fod â chynllun
gweithredu asthma. Llwythwch gynllun gweithredu
asthma i lawr yma a'i lenwi gyda'ch meddyg, nyrs
neu fferyllydd: https://www.asthma.org.uk/738b475e/
globalassets/health-advice/resources/adults/
yourasthmaactionplan_welsh_2019.pdf
• Cadwch gofnod ysgrifenedig o'ch cynnydd
i'w rannu â'ch meddyg, nyrs neu fferyllydd
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BETH YW'R SGILEFFEITHIAU?
Yn yr un modd â phob meddyginiaeth, mae'r feddyginiaeth hon yn
gallu achosi sgil-effeithiau, er na fydd pawb yn eu cael. Mae'r sgileffeithiau a achosir gan Nucala fel rheol yn ysgafn neu'n ganolig ond
weithiau maen nhw'n gallu bod yn ddifrifol.
Mae'r sgil-effeithiau CYFFREDIN IAWN a allai effeithio ar fwy nag 1
o bob 10 o bobl sy'n cymryd NUCALA, yn cynnwys:
• Cur pen
Mae'r sgil-effeithiau CYFFREDIN a allai effeithio ar hyd at 1 o bob 10
o bobl sy'n cymryd NUCALA, yn cynnwys:
• Gwres (tymheredd uchel)

• Haint ar y frest - gallai
symptomau hynny gynnwys
peswch neu wres (tymheredd
uchel)

ADWAITH ALERGAIDD
Efallai bydd rhai pobl yn cael
adwaith alergaidd neu rywbeth
sy'n debyg i adwaith alergaidd,
mae'r rhain yn cael eu
galw yn adweithiau
gorsensitif.
Mae adwaith o'r fath yn gallu
bod yn gyffredin (gan effeithio
hyd at 1 o bob 10).
Fel rheol byddant yn digwydd
o fewn munudau i oriau ar ôl
y pigiad, ond weithiau bydd y
symptomau'n gallu dechrau
hyd at rai diwrnodau'n
ddiweddarach.

Mae symptomau o adwaith
gorsensitif yn gallu cynnwys:
• Brest dynn, pesychu a
thrafferthion anadlu
• Llewygu, teimlo'n chwil neu'n
benysgafn
• Amrannau, wyneb, gwefusau,
tafod neu geg yn chwyddo
• Llosg danadl
• Brech
Os ydych chi wedi ymateb mewn
ffordd debyg i unrhyw bigiad neu
feddyginiaeth, rhowch wybod
i'ch clinigydd.

Os cewch chi adwaith alergaidd, ewch i gael sylw meddygol ar unwaith.

• Ecsema (darnau coch sy'n
cosi ar y croen)
• Adwaith ar safle'r pigiad
(poen, cochni, chwyddo, cosi a
llosgi ar y croen wrth ymyl lle
cafodd y pigiad ei roi)

• Haint y llwybr wrinol (gwaed
mewn wrin, pasio dŵr yn
aml neu'n boenus, poen yng
ngwaelod y cefn)

• Poen cefn

• Poen yn rhan uchaf yr
abdomen (poen stumog neu
fod rhan uchaf y stumog yn
teimlo'n anghysurus)

• Ffaryngwst (dolur gwddf)
• Trwyn llawn

Mae'r sgil-effeithiau PRIN a allai effeithio ar hyd at 1 mewn 1,000
o bobl sy'n cymryd NUCALA, yn cynnwys:
• Adwaith alergaidd difrifol (anaffylacsis)
Rhowch wybod i'ch meddyg, nyrs neu fferyllydd os cewch chi
unrhyw un o'r symptomau hyn
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I gael rhagor o wybodaeth am sgil-effeithiau, darllenwch y daflen
wybodaeth i gleifion sy'n dod gyda'ch meddyginiaeth, neu ewch i
www.nucalapatient.co.uk
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PWYNTIAU PWYSIG
I'W COFIO
BETH FYDD FY
NHRINIAETH YN EI OLYGU?

Amserlen Chwistrelliadau Gofal
Cartref Nucala

• Mae NUCALA yn cael ei roi fel un pigiad
bob 4 wythnos

Mae hi'n bwysig eich bod yn cael eich pigiad Nucala bob pedair wythnos.
Cadwch drefn ar eich apwyntiadau drwy lenwi'r amserlen isod.

• Gallwch chi chwistrellu Nucala i'ch
cluniau neu'ch abdomen.
• Os bydd rhywun arall yn rhoi'r pigiad
i chi, mae modd iddyn nhw ddefnyddio
rhan uchaf eich braich hefyd.
Safleoedd
pigiad NUCALA

• Peidiwch â chwistrellu lle mae eich croen
wedi cleisio, yn ddolurus, yn goch neu'n
galed.
• Peidiwch â chwistrellu o fewn 5 cm i'ch
bogail (botwm bol).

PRYD GA' I STOPIO'R DRINIAETH HON?
•

•
•

•

Peidiwch â rhoi'r gorau i
chwistrellu Nucala oni bai fod eich
meddyg yn dweud wrthych chi am
wneud hynny. Bydd stopio neu
darfu ar y driniaeth gyda Nucala yn
gallu gwneud i'ch symptomau a'ch
pyliau o asthma ddod yn ôl.
Mae Nucala yn driniaeth dymor
hir ar gyfer asthma difrifol.

Mae Nucala yn driniaeth
ychwanegol sy'n golygu y
dylech chi ddal ati i gymryd
eich meddyginiaethau asthma
eraill sydd wedi cael eu rhoi ar
bresgripsiwn gan eich meddyg
Os bydd symptomau eich asthma'n mynd
yn waeth wrth gael y feddyginiaeth hon
ewch i gael sylw meddygol
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Pigiad 1
Dyddiad :

Pigiad 2
Dyddiad :

Amser:

Amser:

Pigiad 3
Dyddiad :

Pigiad 4
Dyddiad :

Amser:

Amser:

Pigiad 5
Dyddiad :

Pigiad 6
Dyddiad :

Amser:

Amser:

Pigiad 7
Dyddiad :

Pigiad 8
Dyddiad :

Amser:

Amser:

Pigiad 9
Dyddiad :

Pigiad 10
Dyddiad :

Amser:

Amser:

Pigiad 11
Dyddiad :

Pigiad 12
Dyddiad :

Amser:

Amser:
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Sut oeddech chi'n teimlo heddiw?
Dyddiad

Oeddech chi wedi anghofio neu
oeddech chi wedi newid eich
trefn meddyginiaeth arferol?

Sylwadau Ychwanegol

RHAGOR O GEFNOGAETH
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am eich triniaeth
NUCALA neu eich diagnosis o asthma difrifol, ewch i wefan cleifion
NUCALA yn:

www.nucalapatient.co.uk
I gael rhagor o wybodaeth am fyw gydag asthma, dilynwch y dolenni
defnyddiol hyn:
Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint
www.blf.org.uk/asthma
NHS Choices
www.nhs.uk/livewell/asthma
Asthma UK
www.asthma.org.uk
Mae’r gwefannau hyn ar gael yn Saesneg yn unig.
Unrhyw gwestiynau cyffredinol am asthma?
Ffoniwch nyrsys arbenigol Asthma UK ar 0300 222 5800, Dewis 1
9am - 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener
Fforymau cleifion

Nodiadau ychwanegol
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Fforwm trafod Asthma UK:
https://www.asthma.org.uk/forum
Fforwm trafod cleifion: patient.info/forums
NP-GB-MPL-PSP-200014
Date of preparation: January 2021
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