
Llid yr Ymennydd 
math B

Gwybodaeth am frechlyn MenB  
a defnyddio paracetamol

Diogelu eich babi rhag llid yr ymennydd 
a septisemia a achosir gan facteria 
meningococol B
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Mae’r daflen hon yn cynnwys gwybodaeth 
am frechlyn MenB a’r clefyd y bydd yn helpu 
i amddiffyn rhagddo. Mae hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth am ddefnyddio paracetamol 
ar ôl cael y brechiad.

Mae dau haint difrifol; llid yr ymennydd 
(llid yn leinin yr ymennydd) a septisemia 
(gwenwyn gwaed), yn cael eu hachosi 
gan MenB gan amlaf. Mae brechlyn ar 
gael i helpu i amddiffyn rhag haint MenB.

Mae rhieni’n ofni achosion o lid yr 
ymennydd a septisemia oherwydd eu bod:

• yn ymddangos yn sydyn

•  yn gwaethygu’n gyflym iawn

•  yn gallu lladd o fewn oriau

•  yn gallu achosi anableddau hirdymor 
i’r rhai sy’n goroesi’r haint.

Cyhoeddwyd Awst 2017
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Beth yw llid yr ymennydd?
Llid ar leinin yr ymennydd a llinyn asgwrn 
y cefn yw llid yr ymennydd. Gall llid yr 
ymennydd waethygu’n gyflym iawn 
a gall achosi i bobl golli eu clyw a’u golwg, 
a datblygu epilepsi (ffitiau) ac anawsterau 
dysgu. Ac weithiau, gall achosi marwolaeth.

Beth yw septisemia?
Mae septisemia (gwenwyn gwaed) yn haint 
difrifol sy’n rhoi bywyd yn y fantol, ac yn 
gwaethygu’n gyflym iawn. Mae’r perygl 
o farwolaeth yn uwch na gyda llid yr 
ymennydd.

Beth yw MenB?
Defnyddir y term ‘MenB’ ar gyfer bacteria 
meningococol B. Mae’n un o sawl math 
o facteria meningococol (mae’r mathau 
eraill mwyaf cyffredin yn cynnwys W, Y ac C).

Mae’r rhan fwyaf o achosion o lid yr 
ymennydd a septisemia yn y DU yn cael 
eu hachosi gan fath B, yn arbennig ymhlith 
plant ifanc a phobl yn eu harddegau. 
Yn yr ugain mlynedd ddiwethaf, mae rhwng 
500 a 1,700 o bobl wedi datblygu clefyd 
MenB bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr. 
Gwelwyd tua hanner yr achosion hyn 
mewn plant dan bump oed. Gall y bacteria 
meningococol hefyd arwain at achosion 
yn lledaenu mewn meithrinfeydd, ysgolion 
a phrifysgolion.
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Sut mae MenB yn lledaenu?
Mae bacteria MenB yn byw yng ngwddf 
tua 1 o bob 10 o’r boblogaeth heb achosi 
unrhyw broblemau o gwbl – yn wir, 
maen nhw’n helpu i adeiladu imiwnedd. 
Gall y bacteria ledaenu i bobl eraill drwy 
beswch, tisian neu gusanu.

Sut mae bacteria MenB yn 
achosi salwch difrifol?
Weithiau, mae’r bacteria yn y gwddf yn 
mynd i’r gwaed, gan achosi septisemia, 
neu maen nhw’n mynd i’r ymennydd gan 
achosi llid yr ymennydd. Gall bacteria MenB 
achosi’r ddau ar yr un pryd.

Pwy sydd fwyaf tebygol o gael 
MenB?
Gan amlaf mae MenB yn effeithio ar fabanod 
a phlant bach. Y rheswm am hyn yw nad 
yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu’n 
llawn eto i frwydro yn erbyn yr haint. 
Ond gall llid yr ymennydd a septisemia daro 
pobl o unrhyw oedran, felly mae yn bwysig 
gwybod beth yw arwyddion a symptomau’r 
clefyd.
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Mae rhai o arwyddion a symptomau llid 
yr ymennydd a septisemia i’w gweld isod. 
Gall y rhain ymddangos mewn unrhyw drefn, 
ac efallai na fydd rhai yn ymddangos o gwbl:

Gwres uchel, 
dwylo
a thraed oer

Gwrthod 
bwyd 
a chwydu

Cwynfanllyd, 
ddim yn 
hoffi cael 
eu trin

Cysglyd, 
llipa, ddim 
yn ymateb

Anadlu’n 
gyflym 
neu rochian

Croen gwelw 
darnau coch. 
Smotiau/brech. 
Gweler y Prawf Gwydr

Crïo'n 
anarferol, 
griddfan

Y ffontanél (man meddal) 
yn dynn ac wedi 
chwyddo

Gwddw stiff, 
ddim yn hoffi 
goleuadau 
llachar

Ffitiau

Ffynhonnell: meningitisnow.org
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Nid yw 
brech arferol 
septisemia 
meningococol 
yn pylu pan 
fyddwch yn 
rhoi pwysau 
arni. Gallwch 
wneud prawf drwy bwyso ochr gwydr 
clir yn gadarn yn erbyn y croen (gweler 
y llun). Nid yw pob plentyn yn datblygu’r 
frech arferol hon, sydd gan amlaf yn 
dechrau fel dotiau bach iawn, ond sy’n 
lledaenu’n gyflym i ffurfio darnau porffor 
dwfn. Cofiwch – nid yw symptomau yn 
ymddangos mewn trefn benodol ac efallai 
na fydd rhai yn ymddangos o gwbl. Felly os 
oes gennych unrhyw amheuaeth am iechyd 
eich plentyn, dilynwch eich greddf, ac ewch 
i gael cymorth meddygol ar unwaith. Os nad 
ydych yn gallu cael gafael ar eich meddyg, 
ewch i uned frys eich ysbyty agosaf. 

Oes modd trin clefyd MenB?
Mae angen mynd i’r ysbyty ar unwaith 
gydag achosion o glefyd MenB, a’i drin 
â gwrthfiotigau. Os bydd triniaeth yn 
cychwyn yn fuan, mae unigolion yn fwy 
tebygol o osgoi datblygu anabledd neu 
farw.
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Oes modd atal MenB?
Oes. Mae brechlyn MenB wedi’i gynllunio 
i amddiffyn yn erbyn y rhan fwyaf o heintiau 
MenB. Ers i’r brechlyn gael ei gyflwyno, mae 
nifer yr achosion o MenB mewn babanod 
wedi gostwng o gwmpas hanner. 

Sut fydda i’n gwybod ei bod 
yn bryd cael brechiad?
Bydd plant yn cael eu gwahodd i gael brechiad 
MenB pan fyddant yn cyrraedd yr oedran 
priodol. Mae’r rhan fwyaf o feddygfeydd 
a chanolfannau iechyd yn cynnal clinigau 
imiwneiddio arbennig neu glinigau i fabis.

Dylai brechlyn MenB gael ei roi gyda 
brechiadau eraill, pan fydd y plentyn yn:

• ddau fis oed, fel arfer yn rhan uchaf  
y goes chwith

• pedwar mis oed, fel arfer yn rhan uchaf  
y goes chwith

• 12–13 mis oed, fel arfer yn rhan uchaf  
y goes chwith.

Mae hyn yn golygu y bydd fy 
mabi yn cael pedwar brechiad 
mewn un sesiwn pan fydd 
rhwng 12 a 13 mis oed. 
Ydy hynny’n ormod?
Nac ydy; o’r crud, mae systemau imiwnedd 
babis yn eu hamddiffyn rhag y germau sydd 
o’u hamgylch. Heb yr amddiffyniad hwn, 
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ni fyddai babis yn gallu amddiffyn eu hunain yn 
erbyn y degau o filoedd o facteria a feirysau sy’n 
gorchuddio eu croen, eu trwyn, eu gwddf a’u 
coluddyn. Mae’r amddiffyniad hwn yn parhau 
drwy gydol eu bywyd. 

Mae astudiaethau wedi dangos ei bod yn 
ddiogel cael y pedwar brechiad hyn ar yr un 
pryd, a bydd eich babi yn cael ei amddiffyn 
rhag heintiau difrifol iawn yn ddi-oed. Bydd 
y brechiadau’n cael eu rhoi mewn un sesiwn 
pan fydd eich babi rhwng 12 a 13 mis oed.

Beth os bydd babis yn colli eu 
hapwyntiadau i gael brechiadau 
MenB?
Os bydd eich babi yn colli unrhyw un o’i 
frechiadau, siaradwch â’ch meddyg neu nyrs 
practis i’w haildrefnu cyn gynted â phosibl.

Oes unrhyw sgil-effeithiau i’r 
brechlyn MenB?
Mae’n bosibl y bydd y man lle cafodd 
y brechiad ei roi yn cochi rhywfaint ac yn 
teimlo’n dyner, neu efallai y bydd eich babi 
ychydig yn gwynfanllyd neu’n teimlo’n sâl am 
ychydig ddiwrnodau. Sgil-effaith mwyaf cyffredin 
y brechiad yw gwres uchel (– yn fwy na 37.5˚C). 
Dylech roi’r dos cywir o hylif paracetamol ar 
gyfer babanod i’ch babi yn syth ar ôl bob un 
o’r ddau ddos cyntaf o frechlyn MenB. Bydd 
hyn yn helpu i leihau’r perygl o ddatblygu gwres 
uchel ac i leihau’r symptomau os bydd gan eich 
babi wres uchel.
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Pryd ddylwn i roi paracetamol  
i fy mabi?
Dylech roi’r dos cyntaf cyn gynted â phosibl 
ar ôl y brechiad. Dylech ddim ond defnyddio 
hylif paracetamol sy’n addas ar gyfer babanod 
(120mg/5ml). Ar gyfer babis sy’n cael eu geni’n 
gynnar iawn (cyn 32 wythnos o feichiogrwydd), 
dylai paracetamol gael ei roi ar bresgripsiwn gan 
eich meddyg. Mae un dos ar gyfer babi 2–6 mis 
oed yn hanner llwy de, neu 2.5ml, wedi’i fesur 
gan ddefnyddio’r llwy neu’r chwistrell a ddarperir. 
Yna, rhowch yr ail ddos bedair i chwe awr ar ôl 
y dos cyntaf, a’r trydydd dos bedair i chwe awr 
ar ôl yr ail. Bydd angen i chi wneud hyn ar ôl pob 
un o’r ddau frechiad MenB cyntaf. 

Cyn apwyntiad imiwneiddio cyntaf eich babi, 
gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o 
baracetamol sy’n addas i fabanod gartref. 
Gallwch ei brynu oddi wrth y fferyllydd neu 
yn yr archfarchnad.  

Peidiwch â rhoi’r dos cyntaf cyn iddynt gael 
y brechiad, oherwydd bydd angen i’r nyrs 
wneud yn siŵr yn gyntaf nad oes gan eich 
plentyn arwyddion o haint yn bresennol. 
Gall hyn weithiau fod yn rheswm i aros cyn 
rhoi’r brechiad.  

Beth os bydd fy mabi yn poeri’r 
paracetamol allan? 
Nid yw hyn yn digwydd gan amlaf, ond 
os bydd eich babi yn poeri mwy na hanner 
y paracetamol allan o fewn rhai munudau 
ar ôl ei gael, gallwch roi’r dos o paracetamol 
eto yn syth. 
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Sut ydw i’n trin fy mabi os oes 
ganddo wres uchel?
Dylai’r paracetamol helpu i atal gwres 
uchel ar ôl y brechiad. Os yw gwres uchel 
eich babi yn parhau ar ôl tri dos cyntaf 
y paracetamol, ond ei fod yn teimlo’n iawn 
fel arall, gallwch barhau i roi paracetamol 
iddo am hyd at 48 awr. Dylech adael o leiaf 
bedair awr rhwng pob dos a pheidiwch 
byth â rhoi mwy na phedwar dos mewn 
diwrnod. Gallwch geisio cadw eich babi’n 
oer drwy wneud yn siŵr nad oes gormod o 
ddillad neu flancedi arno. Os yw’ch babi’n 
sâl, dilynwch eich greddf a siaradwch â’ch 
meddyg teulu neu ffoniwch Galw Iechyd 
Cymru ar 0845 4647.

Os oes gan eich babi wres 48 awr ar ôl 
cael y brechiad, siaradwch â’ch meddyg 
teulu neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 
0845 46 47.

Oes angen paracetamol 
ar fy mabi gyda’r ail set 
o frechiadau yn dri mis oed?
Mae’r perygl o gael gwres uchel yn is pan 
fydd y brechiadau arferol i fabanod yn 
cael eu rhoi heb y brechlyn MenB. Ni fydd 
eich babi’n cael y MenB gyda’r brechiadau 
tri mis, felly mae’r perygl o gael gwres 
uchel yn is. Fodd bynnag, os bydd eich 
babi’n datblygu gwres uchel ac yn teimlo’n 
anhwylus, gallwch roi paracetamol iddo 
bryd hynny. 
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Oes angen paracetamol ar 
fy mabi gyda’r pigiadau 
atgyfnerthu pan fydd yn  
12–13 mis oed?
Pan fydd eich babi yn 12-13 mis oed, mae’r 
perygl iddo ddatblygu gwres uchel ar ôl cael 
brechiadau arferol sy’n cynnwys brechlyn 
MenB neu beidio, yn debyg. Felly, nid oes 
angen i’ch babi gael tri dos o baracetamol 
gyda’r brechiadau arferol 12-13 mis. 
Fodd bynnag, os bydd eich babi’n datblygu 
gwres uchel, a’i fod yn anhwylus, gallwch 
roi paracetamol iddo bryd hynny. 

All babis dan dri mis oed gael 
paracetamol?
Gall y daflen wybodaeth i gleifion sy’n dod 
gyda’r pecyn paracetamol ddweud na ddylid 
rhoi mwy na dau ddos i blant sy’n ddau 
neu dri mis oed heb siarad â meddyg neu 
fferyllydd yn gyntaf. Cafodd hyn ei argymell 
oherwydd bod gwres uchel ymhlith plant 
ifanc yn gallu achosi haint. Yn ddiweddar, 
mae arbenigwyr wedi cynghori ei bod yn 
ddiogel rhoi paracetamol am hyd at 48 awr 
ar ôl y brechiadau, pan fyddant yn ddau fis 
oed. Y rheswm am hyn yw oherwydd ei fod 
llawer yn fwy tebygol bod datblygu gwres 
uchel ar ôl brechiad yn cael ei achosi gan y 
brechlyn yn hytrach na haint. Mae disgwyl 
i’r cyngor ar y daflen wybodaeth i gleifion 
newid i gyd-fynd â’r cyngor hwn cyn hir. 
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Peidiwch â rhoi meddyginaethau eraill i’ch 
babi oni bai eu bod wedi cael eu rhoi ar 
bresgripsiwn gan eich meddyg.

Peidiwch byth â rhoi meddyginaethau sy’n 
cynnwys asbrin i blant o dan 16 mlwydd oed.   

A oes unrhyw fabis na ddylai 
gael eu brechu?
Ni ddylid rhoi’r brechlyn i fabis sydd wedi cael 
adwaith difrifol i ddos blaenorol o’r brechlyn, 
neu unrhyw beth sydd wedi’i gynnwys yn 
y brechlyn.

Beth os bydd fy mabi’n sâl ar 
ddiwrnod yr apwyntiad?
Os oes gan eich babi salwch bach heb wres 
uchel, fel annwyd, gall y brechiadau gael eu 
rhoi fel arfer. Os oes gan eich babi wres uchel 
a’i fod yn sâl, gohiriwch y brechiad hyd nes ei 
fod yn well.

Os:

• oes gan eich babi anhwylder gwaedu 
(er enghraifft, hemoffilia, pan nad yw’r 
gwaed yn ceulo’n iawn); neu

• os yw’ch babi wedi cael ffit nad oedd yn 
gysylltiedig â gwres uchel.

Siaradwch â’ch meddyg, nyrs practis neu’ch 
ymwelydd iechyd cyn i’ch plentyn gael 
unrhyw frechiadau.
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Mae’r brechlyn MenB yn helpu i amddiffyn 
babanod rhag llid yr ymennydd a septisemia 
a achosir gan facteria MenB ond gall 
bacteria a feirysau eraill hefyd achosi’r 
cyflyrau hyn.

Oes rhaid i fy mabi gael ei 
frechu?
Yn y DU, gall rhieni benderfynu a ydynt am 
i’w plant gael eu himiwneiddio. 

Argymhellir rhoi brechiadau i’ch babi i’w 
amddiffyn rhag clefydau difrifol. Gall y rhan 
fwyaf o’r rhain ladd. O gwmpas y byd, bydd 
llawer o blant yn awr yn cael eu hamddiffyn 
fel mater o drefn gyda brechlynnau. 
Oherwydd hyn, efallai y bydd rhai o’r 
clefydau mwyaf difrifol yn y byd yn diflannu 
cyn bo hir.

Y cynllun Cerdyn Melyn 
Gall aelodau’r cyhoedd adrodd am 
y sgil-effeithiau maen nhw’n amau sydd 
gan frechlynnau a meddyginiaethau drwy’r 
cynllun Cerdyn Melyn.

Gallwch wneud hyn drwy fynd  
i www.yellowcard.gov.uk neu drwy 
ffonio llinell gymorth y Cerdyn Melyn 
ar 0808 100 3352 (ar gael o ddydd Llun 
i ddydd Gwener, 10:00–14:00).  

http://www.yellowcard.gov.uk
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Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn 
a ddefnyddir, gan gynnwys yr hyn sydd ynddo 
a sgil-effeithiau posibl yn www.medicines.org.
uk/emc/ drwy roi Bexsero® yn y blwch chwilio 
ac edrych ar y daflen wybodaeth i gleifion.  

Mae’r amserlen imiwneiddio sy’n dangos pa 
frechiadau sy’n cael eu cynnig yng Nghymru ar 
gael o www.nhsdirect.wales.nhs.uk/livewell/
vaccinations/Leaflets/?locale=cy

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu 
os ydych am ragor o wybodaeth, siaradwch  
â’ch meddyg neu’ch nyrs neu ffoniwch  
Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647 neu ewch 
i www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Neu cysylltwch â:

Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd  
0808 8003 344 / www.meningitis.org

Meningitis Now  
9:00-17:00 (Dydd Llun-Dydd Gwener)   
0808 8010 388 / www.meningitisnow.org

I archebu rhagor o gopïau o’r daflen hon, 
e-bostiwch: hplibrary@wales.nhs.uk neu 
ffoniwch 029 2010 4650.

Cynhyrchwyd y daflen hon gan:

Is-adran Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru 
a’r Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy,
Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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