
Beth i’w ddisgwyl  
ar ôl imiwneiddio 
Mae’r daflen hon yn dweud wrthych pa 
sgil-effeithiau cyffredin all ddigwydd ar ôl 
imiwneiddio, a’r hyn y dylech ei wneud 
amdanynt. 
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Dylech ddefnyddio’r wybodaeth hon fel 
arweiniad yn unig. 

Dylech hefyd ddarllen y taflenni am y 
brechlynnau sy’n cael eu cynnig. 

Beth i’w ddisgwyl ar ôl 
pigiadau imiwneiddio 
Mae’r sgil-effeithiau mwyaf cyffredin i’w 
gweld yn y man lle caiff y pigiad ei roi. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 

• chwydd 

• cochni

• lwmp bach caled

Fel arfer bydd y rhain yn para am ychydig 
ddiwrnodau yn unig ac ni fydd angen ichi 
wneud unrhyw beth amdanynt. 

Weithiau gall plant ifanc ymddangos yn  
ddi-hwyl am ddiwrnod neu ddau a gall 
twymyn ddatblygu ar ôl imiwneiddio. 
Gall plant hŷn hefyd ddioddef twymyn, 
blinder, poen yn y cyhyrau, pen tost neu 
ddim awydd bwyd am ddiwrnod neu ddau 
ar ôl y brechiad. 
Cyhoeddwyd Tachwedd 2016
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Sut i drin twymyn
Twymyn yw pan fydd tymheredd y corff yn 
uwch na 37.5°C. Mae twymyn yn weddol 
gyffredin ymysg plant ifanc, ond mae fel 
arfer yn dwymyn ysgafn. Os yw wyneb eich 
plentyn yn teimlo’n boeth i’w gyffwrdd 
a’i fod yn edrych yn goch neu’n wridog,  
efallai fod ganddo dwymyn. Gallwch gymryd 
ei dymheredd â thermomedr.

Cadwch eich plentyn yn oer drwy:
• wneud yn siŵr nad yw’n gwisgo gormod 

o ddillad ac nad yw wedi’i lapio mewn 
gormod o haenau neu flancedi.

• rhoi digon o ddiodydd oer iddo (os ydych 
yn bwydo ar y fron, efallai y bydd eich 
plentyn yn bwydo’n amlach).

Gan fod twymyn fel arfer yn ysgafn, 
dim ond os yw eich plentyn yn ymddangos 
yn anghyfforddus neu’n anhwylus y 
dylech chi roi dos o’r paracetamol cryfder 
priodol iddo. Darllenwch y cyfarwyddiadau 
ar y botel yn ofalus iawn. Mae yna gyngor 
ar wahân pan fyddwch yn defnyddio 
paracetamol ar ôl y brechiad MenB pan fo’r 
plentyn yn 2 a 4 mis oed. 

Cofiwch, peidiwch byth â rhoi 
meddyginiaethau sy’n cynnwys aspirin 
i blant o dan 16 oed. 

Ar ôl imiwneiddio â brechiad 
Meningitis B (MenB) 
Gallwch ddisgwyl i’ch plentyn gael twymyn 
ar ôl cael unrhyw frechiad, ond mae’n 
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gyffredin iawn pan gaiff brechiad MenB ei 
roi gyda’r brechiadau arferol pan fo’n ddau 
a phedwar mis oed. Dyma’r rheswm pam 
rydym yn argymell paracetamol i fabanod 
pan fydd eich babi yn cael ei imiwneiddio 
er mwyn atal twymyn a’i drin. 

Dylai eich babi gael cyfanswm o dri dos o 
baracetamol i fabanod pan fydd yn derbyn 
y ddau frechiad MenB cyntaf. Dylai’r dosau 
gael eu dosbarthu fel a ganlyn. 

Dylech fesur dos 2.5ml/60mg a’i roi drwy 
ddefnyddio un ai chwistrell neu lwy 2.5ml. 

Dilynwch y cyngor hwn am baracetamol os 
yw eich babi wedi cael brechiad MenB gyda’r 
brechiadau arferol eraill pan fo’n 2 a 4 mis 
oed. Os oes gan eich babi dwymyn ar unrhyw 
adeg arall, dylech ddilyn y cyfarwyddiadau 
a’r cyngor ynghylch y dos ar y pecyn ac ar y 
daflen wybodaeth i gleifion. 

Er ei fod yn ddiogel i roi paracetamol i blant 
ifanc iawn, y cyngor presennol ar gyfer trin 
twymyn nad yw’n gysylltiedig â brechiad yw 
na ddylid rhoi mwy na dau ddos i fabanod 
2-3 mis oed heb gael cyngor gan feddyg 
teulu neu fferyllydd. Mae hyn er mwyn 
sicrhau bod twymyn mewn babanod sy’n 

Oedran y 
babi 

Dos 1 o’r 
paracetamol 

Dos 2 o’r 
paracetamol

Dos 3 o’r 
paracetamol

2 a 4 mis un dos 2.5ml 
(60mg) i’w roi 
yn syth ar ôl y 
brechiadau

un dos 2.5ml 
(60mg) i’w 
roi 4-6 awr 
ar ôl dos 1 

un dos 2.5ml 
(60mg) i’w 
roi 4-6 awr 
ar ôl dos 2
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cael ei achosi gan haint difrifol yn cael ei 
ganfod a’i drin yn gyflym. 

Mae twymyn yn llawer iawn llai cyffredin 
pan gaiff y pigiad atgyfnerthu MenB ei roi i 
fabanod 12 – 13 mis oed, felly ni fydd angen 
rhoi paracetamol bryd hynny. Fodd bynnag, 
os yw eich babi yn cael twymyn, yn teimlo 
ychydig yn grintachlyd neu’n anhwylus, 
yna gallwch roi’r dos cywir o baracetamol 
i fabanod os ydych yn dymuno.

O ran babanod sydd wedi cael eu 
geni’n gynnar iawn (cyn wythnos 32 o’r 
beichiogrwydd) neu fabanod bach iawn 
(llai na 3kg), eich meddyg teulu ddylai 
ragnodi paracetamol yn ôl pwysau’r babi 
adeg y brechiad. Dylech wirio hyn gyda’ch 
meddyg teulu a dilyn y cyfarwyddiadau ar 
y presgripsiwn.

Os nad oes gennych unrhyw 
baracetamol i fabanod ar ffurf hylif 
gartref, dylech wneud yn siŵr fod 
gennych beth adeg y brechiad cyntaf. 
Mae modd ei gael o fferyllfeydd ac 
archfarchnadoedd. 

Ar ôl imiwneiddio â brechlyn 
rotafeirws 
Gall babanod sydd wedi cael y brechlyn 
rotafeirws ymddangos yn ddi-hwyl 
(fel sy’n gallu digwydd gyda’r rhan fwyaf 
o frechiadau) a gall rhai ddatblygu dolur 
rhydd ysgafn. Mewn achosion prin iawn 
(tua 2 allan o bob 100,000 o fabanod sy’n 
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cael eu brechu), gall y brechiad effeithio ar 
goluddyn isaf y babi. Gall ddatblygu poen yn 
y bol, chwydu, a phasio rhywbeth sy’n edrych 
fel jeli coch yn ei gewyn/clwt, fel arfer o fewn 
saith diwrnod o gael ei frechu.

Os yw hyn yn digwydd, neu os ydych yn 
poeni am eich plentyn, siaradwch â’ch 
meddyg teulu ar unwaith, ffoniwch Galw 
Iechyd Cymru ar 0845 4647 neu ewch i 
adran frys yr ysbyty agosaf. 

Ar ôl imiwneiddio â 
brechlyn MMR
Mae’r brechlyn yn cynnwys mathau gwan 
o feirysau byw y frech goch, clwy’r pennau 
a rwbela. Gan fod y feirysau’n rhai gwan, 
ni all pobl sydd wedi cael y brechlyn ddal 
yr haint o’r brechlyn na heintio pobl eraill. 
Mae’r tri gwahanol feirws yn y brechlyn yn 
gweithredu ar adegau gwahanol a gallant 
arwain at y sgil-effeithiau canlynol: 

• Ar ôl 6 i 10 diwrnod mae brechlyn y frech 
goch yn dechrau gweithio a gall achosi 
twymyn, brech sy’n edrych yn debyg i’r 
frech goch a dim awydd bwyd. 

• Tua 2 i 3 wythnos ar ôl y pigiad 
gall brechlyn clwy’r pennau achosi 
symptomau tebyg i glwy’r pennau 
(twymyn a chwarennau wedi chwyddo). 

• Gall y brechlyn rwbela achosi brech 
am gyfnod byr ac o bosib dymheredd 
sydd ychydig yn uchel, fel arfer tua 12 
i 14 diwrnod ar ôl y pigiad, ond gall 
brech hefyd ymddangos mewn rhai 
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achosion prin hyd at chwe wythnos yn 
ddiweddarach.  

Ar ôl imiwneiddio â brechlyn 
ffliw chwistrell trwyn
Gall rhai pobl ddioddef o drwyn sy’n rhedeg 
neu drwyn tynn am ychydig o ddyddiau. 
Effeithiau eraill llai cyffredin yw tymheredd 
sydd ychydig yn uchel, teimlo’n anhwylus, 
dim awydd bwyd a phen tost. 

Adweithiau alergaidd prin iawn 
Yn anaml iawn gall adwaith alergaidd 
ddigwydd yn syth ar ôl cael brechiad. 
Yr enw am hyn yw adwaith anaffylactig. 
Gall achosi anhawster wrth anadlu, 
brech neu chwydd sy’n dechrau fel arfer 
ychydig funudau ar ôl cael y brechiad, 
a gall achosi i’r unigolyn lewygu. Yn ôl yr 
wybodaeth yn y DU, mae’r adweithiau hyn 
yn digwydd mewn llai nag un mewn miliwn 
o frechiadau arferol plentyndod. Mae’r staff 
sy’n rhoi’r brechiadau yn cael eu hyfforddi 
i ddelio ag adweithiau anaffylactig a bydd 
pobl yn gwella’n llwyr yn dilyn triniaeth. 

Cynllun y Cerdyn Melyn
Gall aelodau’r cyhoedd roi gwybod 
am sgil-effeithiau posib brechlynnau a 
meddyginiaethau drwy gynllun y Cerdyn 
Melyn. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy fynd 
i www.yellowcard.gov.uk neu drwy ffonio 
llinell y Cerdyn Melyn ar 0808 100 3352 
(dydd Llun i ddydd Gwener, 10:00-14:00).

http://www.yellowcard.gov.uk
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Ble galla i gael rhagor o 
wybodaeth am frechlynnau?
Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
am y rhan fwyaf o’r brechlynnau 
sy’n cael eu defnyddio yn rhaglen 
imiwneiddio’r DU, gan gynnwys 
cynhwysion y brechlynnau a sgil-effeithiau 
posib, yn www.medicines.org.uk/emc/ 
drwy roi enw’r brechlyn yn y blwch chwilio 
ac edrych ar y daflen Gwybodaeth i Gleifion.

Mae’r drefn imiwneiddio arferol sy’n dangos 
ichi pa frechiadau sy’n cael eu cynnig yng 
Nghymru ar gael o  
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/pdfs/
WGW.pdf

Dylech bob amser geisio cyngor 
gan feddyg neu nyrs os ydych yn 
poeni, neu ffoniwch Galw Iechyd 
Cymru ar 0845 4647. Mae rhagor 
o wybodaeth ar gael yn 
www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Gallwch chi archebu rhagor o gopïau o’r 
daflen hon drwy anfon e-bost i:  
hplibrary@wales.nhs.uk neu 
ffoniwch 0845 606 4050.

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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