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10 Rhagfyr 2019 

At ba ddiben y prynwyd y cyffur gwrthfeirysol Relenza yn 2008/09? 

Mae Relenza yn un o ddau gyffur gwrthfeirysol yn y cyflenwad os digwydd pandemig a 

fyddai’n cael ei ddefnyddio’n bennaf i drin unigolion sydd wedi cael eu heintio â feirws y 

ffliw pandemig, a Tamiflu yw’r llall. Mae Relenza a Tamiflu, ill dau, yn angenrheidiol 

oherwydd rydym wedi gweld bod gan rai mathau o’r ffliw ymwrthedd i Tamiflu. Felly, er 

mai ail ddewis yw Relenza i bob pwrpas, mae’n angenrheidiol cael cyflenwad ohono 

rhag ofn y daw mathau penodol o’r ffliw yn fwy cyffredin nag eraill mewn pandemig. 

Y rhagdybiaethau clinigol yw y byddai cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer rhoi triniaeth 

mewn pandemig yn arwain at ostyngiad o 50% yn y tebygolrwydd y bydd unigolion yn 

cael eu hanfon i’r ysbyty neu’n marw. Byddai’r cyffuriau hyn yn cael effaith gymedrol ar 

y raddfa drosglwyddo hefyd, a fyddai’n cyd-fynd â gostyngiad o 60% o ran pa mor 

heintus yw’r ffliw o ddechrau’r driniaeth, gyda’r driniaeth yn dechrau 24 awr ar ôl y 

symptomau cyntaf.  

Gobeithio bod hyn yn ymateb i’ch pryderon. 
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