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Triniaethau COVID-19 i bobl yn y gymuned sy’n wynebu’r 

risg uchaf o ddatblygu clefydau difrifol 
 

Mae triniaethau ar gyfer COVID-19 ar gael i bobl nad ydynt yn yr ysbyty ond yr 
ystyrir sy’n wynebu’r risg uchaf o ddatblygu clefydau difrifol, o gael eu derbyn 
i’r ysbyty neu farwolaeth. 

Mae’r grŵp risg uchel yn cynnwys pobl sydd â: 

• Syndrom Down 

• cyflwr prin sy’n effeithio ar yr ymennydd neu’r nerfau (yn cynnwys 
sglerosis ymledol, clefyd niwronau motor, clefyd Huntington neu 
myasthenia gravis)  

• clefyd y crymangelloedd 

• mathau penodol o ganser 

• HIV neu AIDS 

• cyflwr difrifol ar yr iau (er enghraifft cirrhosis) 

• clefyd cronig yn yr arennau cam 4 neu 5 

• wedi cael trawsblaniad organau 

• cyflyrau awto-imiwn neu gyflyrau llidiol penodol (er enghraifft arthritis 
gwynegol neu glefyd llid y coluddyn) 

• cyflwr neu driniaeth sy’n eich gwneud yn fwy tebygol o gael heintiau 

• wedi cael mathau penodol o gemotherapi yn ystod y 12 mis diwethaf 

• wedi cael radiotherapi yn ystod y 6 mis diwethaf 

 

Pa driniaethau sydd ar gael ar gyfer COVID-19? 

Sotrovimab (Xevudy®) 

Mae sotrovimab yn feddyginiaeth fiolegol. Caiff ei adnabod hefyd fel 
gwrthgorff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio (nMAB). 

https://www.nhs.uk/conditions/downs-syndrome/
https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/
https://www.nhs.uk/conditions/motor-neurone-disease/
https://www.nhs.uk/conditions/huntingtons-disease/
https://www.nhs.uk/conditions/myasthenia-gravis/
https://www.nhs.uk/conditions/cirrhosis/
https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/
https://www.nhs.uk/conditions/rheumatoid-arthritis/
https://www.nhs.uk/conditions/rheumatoid-arthritis/
https://www.nhs.uk/conditions/inflammatory-bowel-disease/
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Mae gwrthgyrff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio yn broteinau synthetig sy’n 
ymddwyn fel gwrthgyrff dynol yn y system imiwnedd. Maent yn cael eu creu 
drwy glonio gwrthgyrff sy’n gallu glynu wrth brotein sbigyn y feirws a’i 
niwtraleiddio. Maent yn glynu wrth y feirws a’i atal rhag mynd i’ch ysgyfaint ac 
achosi heintiau. 

Os ydych chi’n gymwys i gael triniaeth COVID-19, byddwch fel arfer yn cael 
cynnig gwrthgyrff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio megis sotrovimab yn 
driniaeth gyntaf yn hytrach na meddyginiaethau gwrthfeirol. 

Dangosodd astudiaeth glinigol fod sotrovimab wedi lleihau’r risg o orfod mynd 
i’r ysbyty neu farwolaeth 85% ymysg cleifion oedd â chlefyd ysgafn i gymedrol 
ac o leiaf un ffactor risg ar gyfer clefydau a allai ddatblygu. 

Pwy sy’n gallu cael sotrovimab? 

Gellir rhoi sotrovimab i’r rhan fwyaf o oedolion, a phlant sy’n 12 oed neu’n hŷn 
sy’n pwyso o leiaf 40kg (6 stôn 4 pwys). 

Efallai y byddwch yn gymwys i gael sotrovimab os yw’r rhain i GYD yn 
berthnasol: 

• rydych yn y grŵp risg uchel uchod 
• rydych wedi cael prawf PCR positif yn ystod y 5 diwrnod diwethaf 
• rydych wedi cael symptomau’r coronafeirws (COVID-19) yn ystod y 5 

diwrnod diwethaf 

A oes rhai nad ydynt yn gallu cael sotrovimab? 

Nid yw sotrovimab yn addas ar gyfer rhai. Er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel i 
chi, dywedwch wrth eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol os: 

• oes gennych unrhyw alergeddau 
• ydych yn feichiog, yn ceisio beichiogi neu’n bwydo ar y fron 

Sut y mae sotrovimab yn cael ei roi? 

Mae sotrovimab yn cael ei roi ichi drwy drip (trwytho) yn eich braich dros 
gyfnod o 30 munud. Byddwch yn ei gael yn yr ysbyty neu mewn canolfan leol. 
Mae’r dos o sotrovimab yn 500mg a dim ond 1 dos fydd ei angen arnoch. Wedi 
i’r trwythiad ddod i ben, bydd angen cadw llygad arnoch am oddeutu 30 
munud.  
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A yw sotrovimab yn achosi unrhyw sgil-effeithiau? 

Yn debyg i bob meddyginiaeth, gall sotrovimab achosi sgil-effeithiau i rai, ond i 
nifer o bobl, nid ydynt yn profi sgil-effeithiau neu ond yn profi sgil-effeithiau 
ysgafn. 

Y sgil-effeithiau mwyaf cyffredin (yn digwydd i hyd at 1 o bob 10 o bobl) yw 
adwaith alergaidd ysgafn (gorsensitifrwydd) a allai gynnwys teimlo’n sâl 
(cyfog), teimlo’n benysgafn, brech goslyd a chochni (gall hyn fod yn anoddach 
i’w weld ar groen du neu groen brown) a’ch croen yn teimlo’n gynnes. 

Mae’r symptomau yma fel arfer yn digwydd yn ystod y 24 awr cyntaf a dylent 
ddod i ben ar eu pennau eu hunain. 

Mewn achosion prin, gall sotrovimab achosi adwaith alergaidd difrifol 
(anaffylacsis). 

Meddyginiaethau eraill a sotrovimab 

Nid oes tystiolaeth y bydd sotrovimab yn effeithio ar unrhyw feddyginiaethau 
eraill yr ydych yn eu cymryd. 

Efallai y gall sotrovimab effeithio ar effeithlonrwydd y brechlyn COVID-19. Os 
ydych chi wedi cael triniaeth sotrovimab, dywedwch wrth eich meddyg os 
ydych chi’n mynd i gael brechlyn neu bigiad atgyfnerthu COVID-19. 

Nid oes gwybodaeth ddigonol i gadarnhau a yw’n ddiogel i gymryd 
meddyginiaethau llysieuol neu atchwanegiadau bwyd gyda sotrovimab. 

 

Molnupiravir (Lagevrio®) 

Mae molnupiravir yn feddyginiaeth wrthfeirol sy’n gweithio drwy stopio’r 
feirws sy’n achosi’r coronafeirws (COVID-19) rhag tyfu a lledaenu. Mae’n cael 
ei ddefnyddio er mwyn trin haint COVID-19 yn gynnar, ac yn gymorth i atal 
symptomau sy’n fwy difrifol. 

Mae molnupiravir ar ffurf capsiwlau. Bydd angen ichi ddechrau cymryd y 
capsiwlau mor fuan â phosibl ar ôl ichi brofi’n bositif am COVID-19 ac o fewn 5 
diwrnod i’r amser y mae eich symptomau yn dechrau. 

Os ydych yn gymwys i gael triniaeth COVID-19, byddwch fel arfer yn cael cynnig 
gwrthgyrff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio, er enghraifft sotrovimab 
(Xevudy®), cyn molnupiravir. 

https://www.nhs.uk/medicines/sotrovimab/
https://www.nhs.uk/medicines/sotrovimab/
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Pwy sy’n gallu cael molnupiravir? 

Efallai y byddwch yn gymwys i gael molnupiravir os yw’r rhain i GYD yn 
berthnasol: 

• rydych chi dros 18 oed 

• rydych yn y grŵp risg uchel uchod 

• rydych wedi cael prawf PCR positif yn ystod y 5 diwrnod diwethaf 

• rydych wedi cael symptomau’r coronafeirws (COVID-19) yn ystod y 5 
diwrnod diwethaf 

A oes rhai nad ydynt yn gallu cael molnupiravir? 

Nid yw molnupiravir yn addas ar gyfer rhai. Dywedwch wrth eich gweithiwr 
gofal iechyd proffesiynol os: 

• ydych yn feichiog, yn ceisio beichiogi neu’n bwydo ar y fron 

• ydych erioed wedi cael adwaith alergaidd i molnupiravir neu unrhyw 
feddyginiaeth arall 

Sut y mae molnupiravir yn cael ei gymryd? 

Mae molnupiravir ar ffurf capsiwlau 200mg. Mae’r dos yn 800mg (pedwar 
capsiwl) ddwywaith y diwrnod (bore a nos) am 5 diwrnod.  

Mae’n bwysig eich bod yn dechrau cymryd molnupiravir o fewn 5 diwrnod o 
gael symptomau’r coronfeirws (COVID-19). Llyncwch y capsiwlau yn gyfan gyda 
gwydryn o ddŵr. Gallwch eu cymryd gyda bwyd neu heb fwyd. Peidiwch ag 
agor, torri neu wasgu’r capsiwlau gan y bydd hyn yn rhyddhau’r feddyginiaeth 
i’ch corff yn rhy sydyn. 

Mae’n bwysig eich bod yn gorffen y cwrs o feddyginiaeth, hyd yn oed os ydych 
chi’n teimlo’n well. 

A yw molnupiravir yn achosi unrhyw sgil-effeithiau? 

Yn debyg i bob meddyginiaeth, gall molnupiravir achosi sgil-effeithiau i rai, ond 
nid yw pawb yn eu cael. 

Mae sgil-effeithiau cyffredin molnupiravir (sy’n effeithio ar fwy nag 1 o bob 100 
o bobl) yn cynnwys teimlo’n benysgafn a chael cur pen. Os ydych yn teimlo’n 
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benysgafn, peidiwch â gyrru, beicio na defnyddio offer neu beiriannau. Nid oes 
sgil-effeithiau difrifol i molnupiravir y gwyddwn amdanynt. 

Mewn achosion prin, mae’n bosibl cael adwaith alergaidd difrifol (anaffylacsis) 
i molnupiravir.  

Molnupiravir a beichiogrwydd, bwydo o’r fron a ffrwythlondeb 

Nid yw molnupiravir yn cael ei argymell yn ystod beichiogrwydd. Mae’n bwysig 
defnyddio dulliau atal cenhedlu dibynadwy pan fyddwch yn cymryd 
molnupiravir, ac am 4 diwrnod ar ôl eich dos olaf er mwyn sicrhau nad ydych 
yn beichiogi. 

Mae’r gwneuthurwyr yn cynghori na ddylid bwydo o’r fron yn ystod y driniaeth 
o molnupiravir nac am 4 diwrnod ar ôl eich dos olaf. Ni wyddwn faint o 
molnupiravir sydd yn cael ei basio i laeth y fron. 

Dywedwch wrth eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol os ydych yn gymwys i 
gael molnupiravir a’ch bod yn feichiog neu’n bwydo o’r fron. Efallai y gallant 
gynnig triniaethau eraill ichi. 

Ni wyddwn a fydd cymryd molnupiravir yn effeithio ar ffrwythlondeb mewn 
dynion na menywod.  

 

Sut y gallaf gael sotrovimab neu molnupiravir? 

Os hoffech gael triniaeth sotrovimab neu molnupiravir, a’ch bod yn y grŵp risg-
uchel, neu eich bod yn dymuno trafod pa driniaeth COVID-19 a allai fod orau 
ichi, defnyddiwch y ddolen gyntaf yn eich neges destun, neu sganiwch y cod QR 
isod er mwyn trefnu i siarad ag aelod o Raglen Driniaeth COVID-19 GIG Cymru. 

Argymhellir eich bod yn cael triniaeth o fewn 5 diwrnod i’r amser y mae eich 
symptomau yn dechrau. 

 

 

https://www.nhs.uk/medicines/sotrovimab/who-can-and-cannot-have-sotrovimab/
https://www.nhs.uk/medicines/sotrovimab/who-can-and-cannot-have-sotrovimab/

