
 

 

 
 

 

 

 

Eich llwybr  
anadlu a’ch anadlu 
o dan anaesthesia 
Mae rhan gyntaf y daflen hon yn esbonio beth yw'r llwybr anadlu, pam 

mae angen i anaesthetegyddion ei reoli, a sut maen nhw'n gwneud 

hyn tra byddwch chi o dan anaesthetig. 

Mae’n esbonio hefyd sut mae anaesthetegyddion yn asesu eich llwybr 

anadlu cyn llawdriniaeth ar gyfer unrhyw broblemau posib, yn ogystal 

â'r risgiau cyffredin sy'n gysylltiedig â rheoli’r llwybr anadlu. 

Mae'r ail ran yn egluro mwy am beth sy'n digwydd os bydd angen 

rhagor o waith cynllunio a pharatoi er mwyn rheoli eich llwybr anadlu. 

Y ffordd safonol o reoli’r llwybr anadlu 

Y llwybr anadlu 

Y llwybr anadlu yw'r llwybr mae aer yn ei 

ddefnyddio i gyrraedd eich ysgyfaint. Pan fyddwch 

chi'n anadlu i mewn, bydd yr aer yn mynd i mewn 

trwy eich trwyn a'ch ceg, ac yn llifo trwy eich 

gwddf, eich laryncs (y blwch llais) a'ch tracea (y 

bibell wynt) i gyrraedd eich ysgyfaint. Bydd eich 

corff yn cymryd yr ocsigen sydd ei angen arno o'r 

aer hwn. 

O dan anaesthesia, mae’n bosib cymysgu nwyon 

anaesthetig â'r aer hwn i helpu i’ch cadw chi 

ynghwsg yn ystod y llawdriniaeth. 
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Pam mae angen i anaesthetegyddion 'reoli' y llwybr anadlu yn ystod 
anaesthesia? 

Yn ogystal â rhoi’r anaesthetig i chi, bydd anaesthetegyddion yn gyfrifol am eich lles drwy 

gydol y llawdriniaeth. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod eich ysgyfaint yn parhau i gael 

ocsigen pan fyddwch chi o dan anaesthetig. 

Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi o dan anaesthetig cyffredinol neu os ydych 

chi wedi cael tawelydd cryf iawn, gan fod y cyhyrau o amgylch eich tafod a'ch gwddw’n 

ymlacio, a gallai hyn rwystro'r llwybr anadlu. Bydd yr anaesthetegydd yn cynllunio'r ffordd orau 

o atal hyn rhag digwydd. Enw hyn yw 'rheoli' y llwybr anadlu. 
 

  
 

Sut mae anaesthetegyddion yn 'rheoli' y llwybr anadlu 

Y nwy pwysicaf byddwch chi’n ei gael yw ocsigen. Cyn i'r anaesthetig ddechrau, mae’n bosib y 

bydd gofyn i chi anadlu ocsigen drwy fasg wyneb plastig neu drwy diwbiau plastig meddal yn 

eich ffroenau. Bydd hyn yn rhoi rhagor o ocsigen i'ch ysgyfaint cyn i'r anaesthetig ddechrau. 

Mae gwahanol ddulliau ac offer gydag anaesthetegyddion i'w helpu i reoli eich llwybr anadlu. 

Bydd y rhain yn amrywio yn dibynnu ar yr opsiynau sydd gyda nhw, arnoch chi fel claf ac ar y 

math o lawdriniaeth byddwch chi'n ei chael. 

Mae’n bosib gosod gwahanol fathau o diwbiau naill ai yn y geg, yn y gwddw neu yn y tracea, er 

mwyn agor y llwybr anadlu a galluogi ocsigen a nwyon anaesthetig i gyrraedd yr ysgyfaint yn 

hawdd. Fel arfer, bydd y dyfeisiau hyn yn cael eu gosod ar ôl i chi fynd i gysgu (neu ar ôl i chi 

gael tawelydd cryf), felly fyddwch chi ddim yn cofio dim byd o’r broses o’u 

defnyddio na’u gosod. Enw’r broses o osod tiwb yn eich tracea (y bibell 

wynt) yw 'mewndiwbio traceaidd'. 

 

Llwybr agored 
Gwefus uchaf 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ceudod y trwyn      Taflod feddal     

 

 

Llwybr sydd wedi ei rwystro’n rhannol 
  Gwefus uchaf 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ceudod y trwyn   Taflod feddal    
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Sut mae anaesthetegyddion yn asesu eich llwybr anadlu 

Cyn i chi gael anaesthetig, bydd eich anaesthetegydd neu aelod o'i dîm am ofyn amryw 

gwestiynau i chi, er mwyn creu'r cynllun gorau ar gyfer eich anaesthetig ac i reoli eich llwybr 

anadlu. Os ydych chi wedi cael gwybod o'r blaen am unrhyw anawsterau wrth reoli eich llwybr 

anadlu a’ch anadlu, dylech chi ddweud wrth yr anaesthetegydd. Bydd eich anaesthetegydd 

hefyd yn edrych ar gofnodion o pryd cawsoch chi anaesthetig o’r blaen, os byddan nhw ar gael. 

Bydd yn holi ynglŷn â chyflyrau meddygol perthnasol, er enghraifft arthritis yn eich gwddf, 

apnoea cwsg rhwystrol (obstructive sleep apnoea) neu adlif asid. 

Mae’n bosib y bydd eich anaesthetegydd yn cynnal ambell brawf er mwyn helpu i ragweld pa 

fath o ddull bydd ei angen i reoli eich llwybr anadlu. Er enghraifft: 

■ Fel arfer, bydd yn gwirio bod modd i chi agor eich ceg yn llydan a bydd yn edrych ar gefn eich 
gwddf 

■ Mae’n bosib y bydd yn gofyn i chi symud eich gên isaf ymlaen neu frathu eich gwefus uchaf 

■ Os oes tyfiant gyda chi neu os ydy eich llwybr anadlu neu eich gwddf wedi chwyddo, bydd yn 
edrych ar unrhyw sganiau uwchsain neu CT rydych chi wedi eu cael 

■ Mae’n bosib hefyd y bydd yn edrych trwy eich trwyn â chamera bach hyblyg. Fydd hyn ddim yn 

eich brifo chi. 

 

   
 

Risgiau a digwyddiadau cyffredin wrth reoli llwybrau anadlu 

Mae pobl yn dehongli geiriau a rhifau mewn ffyrdd gwahanol. Dyma raddfa i’ch helpu chi. 
 

 

1 o bob 10 

Un person yn 

eich teulu 

1 o bob 100 

Un person 

mewn stryd 

1 o bob 1,000 

Un person 

mewn pentref 

1 o bob 10,000 

Un person 

mewn tref fach 

1 o bob 100,000 

Un person 

mewn tref fawr 

Dolur gwddf 

Mae rhoi offer anadlu yn eich gwddw’n gallu achosi dolur gwddf ar ôl eich llawdriniaeth. 

Mae hyn yn gyffredin iawn. 
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Niwed deintyddol ac anafiadau i'ch gwefusau neu eich tafod 

Bydd risg o niwed i'ch dannedd, eich gwefusau a'ch tafod wrth i’r tiwb anadlu gael ei osod neu ei 

dynnu allan. Bydd hyn yn fwy tebygol os oes gyda chi ddannedd bregus, corunau neu lwybr 

anadlu sy'n anodd ei reoli. Mae mân gleisiau neu holltau bach ar y gwefusau neu'r tafod yn 

gyffredin ac yn digwydd mewn rhyw 1 o bob 20 o bobl sy’n cael anaesthetig. Fel arfer, bydd mân 

anafiadau’n gwella'n gyflym. Mae achosion o niwed i’r dannedd sy’n golygu bod angen triniaeth 

yn anghyffredin, ac mae hyn yn digwydd i ddannedd iach mewn 1 o bob 4,500 o bobl sy’n cael 

anaesthetig. 

Methiant i osod tiwb 

Er bod hyn yn anghyffredin, mae’n bosib y bydd yr anaesthetegydd yn ei chael hi'n anodd 

neu'n amhosib gosod tiwb endotraceaidd yn eich pibell wynt. Enw hyn yw ‘mewndiwbio 

aflwyddiannus’ (failed intubation). Os bydd hyn yn digwydd, mae’n bosib y bydd angen i'r 

anaesthetegydd eich deffro chi a gohirio eich llawdriniaeth. Mae mewndiwbio aflwyddiannus 

yn digwydd mewn rhyw 1 o bob 2,000 o bobl sy’n cael anaesthetig ar gyfer llawdriniaeth wedi 

ei chynllunio. Mae'n fwy cyffredin mewn llawdriniaeth frys ac yn fwy cyffredin fyth ymhlith 

cleifion beichiog sy'n cael anaesthesia brys, lle mae'n digwydd mewn rhyw 1 o bob 300 o bobl 

sy’n cael anaesthetig. 

Cymhlethdodau difrifol 

Ar adegau prin, mae’n bosib y bydd cymhlethdodau difrifol yn sgil problemau gyda llwybr anadlu 
cleifion. 

Un peth sy'n gallu achos problem o'r fath yw pan fydd cynnwys y stumog yn mynd i mewn i'r 
ysgyfaint. Enw hyn yw 'allsugno', neu aspiration yn Saesneg. Er mwyn lleihau'r risg hon, byddwn 
ni fel arfer yn dweud wrth gleifion am beidio â bwyta am chwe awr cyn y llawdriniaeth sydd wedi 
ei chynllunio, a bydd rhai cleifion yn cael tabledi i leihau faint o asid sydd yn eu stumog. 

Er bod hyn yn anghyffredin iawn, mae cymhlethdodau difrifol eraill yn gallu arwain at farwolaeth, 
niwed i'r ymennydd a gorfod mynd i uned gofal dwys yn annisgwyl. 

Canfu astudiaeth yn y DU yn 2011 fod cymhlethdodau difrifol yn digwydd mewn rhyw 1 o bob 
16,000 o bobl sy’n cael anaesthetig. 

Mynd yn ymwybodol ar ddamwain o dan anaesthesia cyffredinol 

Bydd hyn yn digwydd os byddwch chi’n mynd yn ymwybodol yn ystod yr adeg roeddech chi'n 

meddwl y byddech chi'n cysgu. Mae hyn yn anghyffredin, ac yn digwydd mewn rhyw 1 o bob 

20,000 o bobl sy’n cael anaesthetig. 

Mae dod yn ymwybodol fel hyn yn fwy cyffredin wrth i’r anaesthetig gychwyn ac wrth i chi 

ddeffro. Os bydd hi'n anodd rheoli eich llwybr anadlu, byddwch chi’n fwy tebygol o ddod yn 

ymwybodol yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Beth allwch chi ei wneud i leihau’r risgiau 

Dannedd 

Sicrhewch fod eich dannedd ac unrhyw waith deintyddol, fel corunau neu bontydd, 

yn iach ac yn sownd yn eu lle cyn cael anaesthetig (ewch i weld deintydd os oes 

angen). Bydd hyn yn lleihau'r risg y byddan nhw'n cael eu niweidio ac yn lleihau'r 

risg y bydd dant yn dod yn rhydd ac yn cwympo i mewn i’r llwybr anadlu. 
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Ymprydio a moddion ymlaen llaw er mwyn atal allsugno 

Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau byddwch chi’n eu cael ynglŷn â phryd dylech 

chi roi'r gorau i fwyta ac yfed cyn eich anaesthetig. Fel arfer, ddylech chi ddim 

bwyta chwe awr nac yfed ddwy awr cyn eich anaesthetig. Yn ogystal â hynny, 

dylech chi gymryd unrhyw foddion i leihau'r risg o allsugno, yn unol â’r 

presgripsiwn gewch chi gan yr anaesthetegydd. 

Apnoea cwsg rhwystrol (Obstructive sleep apnoea) 

Os oes apnoea cwsg rhwystrol gyda chi, bydd eich risg o gael anawsterau â’ch 

llwybr anadlu yn uwch, a bydd angen eich monitro chi'n agos ar ôl eich 

anaesthetig. Efallai y bydd angen i chi aros dros nos yn yr ysbyty, hyd yn oed ar 

gyfer mân driniaethau. Os oes peiriant pwysedd positif parhaus yn y llwybr 

anadlu (CPAP) gyda chi, dylech chi ddod â hwn gyda chi i'r ysbyty. Byddwch 

chi’n ei ddefnyddio’n aml wrth i chi wella ar ôl eich anaesthetig. 

Barfau a gwallt ar y wyneb 

Mae barfau trwchus yn ei gwneud hi'n anoddach gofalu am eich llwybr anadlu 

oherwydd mae’n bosib na fydd masgiau wyneb yn glynu mor agos wrth eich 

wyneb. Bydd teneuo eich barf neu ei siafio’n helpu. Mae’n bosib y bydd eich 

anaesthetegydd yn gofyn i chi gael gwared arno’n llwyr. 

Dewis y claf 

Os bydd anawsterau disgwyliedig wrth reoli eich llwybr anadlu, dylai 

anaesthetegyddion gynnig esboniad llawn a thrafod unrhyw opsiynau â chi ar gyfer 

rheoli eich llwybr anadlu. 

 

Rheoli llwybrau anadlu 'anodd' 
Mae'r adran hon yn esbonio beth fydd yn digwydd os credir bod angen 

rhagor o waith cynllunio a pharatoi er mwyn rheoli eich llwybr anadlu. 

Beth sy’n gallu gwneud llwybr anadlu yn 'anodd'? 

Mae sawl ffactor allai, ar eu pen eu hunain neu gyda'i gilydd, awgrymu y gallai fod yn ‘anoddach’ 

rheoli eich llwybr anadlu. Mae hyn yn golygu bod yr anaesthetegydd yn debygol o ddefnyddio 

offer neu dechnegau mwy arbenigol cyn ac yn ystod anaesthesia. 

Gallai rhai ffactorau ymwneud â siâp a chyflwr eich ceg, eich gên a'ch gwddf, er enghraifft: 

■ anhawster wrth agor eich ceg 

■ dannedd rhydd 

■ gên isaf fach 

■ barfau mawr 

■ anaf yn eich llwybr anadlu, neu lwybr anadlu sydd wedi chwyddo (ceg, gên, gwddw, gwddf).. 

Efallai y bydd ffactorau eraill yn ymwneud â chyflyrau meddygol neu driniaethau meddygol 
rydych chi wedi eu cael o’r blaen: 

■ gordewdra 

■ apnoea cwsg rhwystrol 
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■ chwydu neu adlif difrifol 

■ beichiogrwydd 

■ arthritis rhiwmatoid (rheumatoid arthritis) 

■ tiwmor neu dyfiant yn y llwybr anadlu (canser a heb ganser) 

■ radiotherapi ar eich pen neu eich gwddf 

■ hanes o gymhlethdodau pan gawsoch chi anaesthetig yn y gorffennol. 

Sut mae anaesthetegyddion yn gofalu am lwybr anadlu 'anodd' 

Bydd eich anaesthetegydd yn ystyried y dull gorau o reoli eich llwybr anadlu, yn seiliedig ar ei asesiad ac ar 

ganlyniadau unrhyw brofion. Os bydd eich anaesthetegydd o'r farn y gallai fod angen ymyriadau eraill er 

mwyn rheoli eich llwybr anadlu, bydd yn trafod yr opsiynau sydd ar gael i'ch cadw'n ddiogel yn ystod y 

llawdriniaeth. 

 

Mewndiwbio traceaidd pan fyddwch chi’n effro neu wrth i chi gysgu 

Os ydy hi’n debygol y bydd anawsterau mawr wrth ddefnyddio'r dull arferol o fewndiwbio, gallai’r 

anaesthetegydd awgrymu mewndiwbio pan fyddwch 'yn effro' (neu o dan dawelydd), er bod hyn yn 

anghyffredin. Os felly, bydd y tiwb yn cael ei roi yn eich tracea tra byddwch chi’n effro neu o dan 

dawelydd. O ganlyniad, os bydd hi’n anodd mewndiwbio neu os bydd y broses hon yn methu, gall yr 

anaesthetegydd roi’r gorau iddi’n ddigon hawdd a byddwch chi’n parhau i anadlu ar eich pen eich hun. 

Os bydd tawelydd yn cael ei ddefnyddio, mae’n bosib na fyddwch chi’n cofio rhyw lawer o’r driniaeth. 

Bydd mewndiwbiad pan fyddwch chi’n effro yn digwydd yn yr ystafell anaesthetig neu yn y theatr 

llawdriniaethau. Bydd eich anaesthetegydd yn eich cysylltu chi â gwahanol beiriannau er mwyn monitro 

eich pwysedd gwaed, gweithrediad eich calon a'ch lefelau ocsigen. Yn yr un modd ag y byddai’n gwneud 

gydag unrhyw anaesthetig, bydd eich anaesthetydd yn gosod canwla (tiwb plastig tenau y mae modd 

chwistrellu cyffuriau drwyddo) yn eich llaw neu yn eich braich. Yn ogystal â hynny, byddwch chi’n cael 

ocsigen trwy fasg neu drwy diwb plastig meddal y tu mewn i'ch ffroenau. 

Bydd eich anaesthetegydd yn chwistrellu anaesthetig lleol yn ofalus y tu mewn i'ch trwyn, eich ceg a'ch 

gwddw sawl gwaith er mwyn eu gwneud yn ddideimlad. Mae’n bosib y bydd yr anaesthetig lleol yn 

gwneud i chi besychu ac yn effeithio ar eich gallu i lyncu. Mae hyn yn arferol, a bydd eich 

anaesthetegydd yn gofalu amdanoch er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn ddiogel. 

Unwaith y bydd y man yn ddideimlad, bydd yr anaesthetegydd yn pasio tiwb bach hyblyg sydd wedi ei 

gysylltu â chamera trwy eich ceg neu eich trwyn. Bydd hwn yn cyfeirio’r tiwb anadlu i mewn i'ch tracea. 

Unwaith y bydd y tiwb anadlu yn ei le yn ddiogel, bydd eich anaesthetegydd yn dechrau’r anaesthetig 

cyffredinol a byddwch chi’n mynd yn anymwybodol. 

Mae fideo o glaf yn cael mewndiwbiad traceaidd yn effro ar gael ar wefan The Difficult Airway Society 

(DAS) yma: http://bit.ly/DAS-AFI_video 

Yn dibynnu ar hyd eich llawdriniaeth, mae’n bosib y bydd eich ceg a'ch gwddw’n dal i fod yn ddideimlad 

am ychydig ar ôl i chi ddeffro. Efallai y byddwch chi’n cael cyngor i beidio â bwyta nac yfed am gwpl o 

oriau i’ch atal chi rhag tagu. 

 
 

  

 

http://bit.ly/DAS-AFI_video
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Cerdyn Rhybudd ynglŷn â Llwybr Anadlu Anodd 

Fel arfer, os bydd eich anaesthetegydd o'r farn fod angen rheoli eich llwybr anadlu mewn ffordd 

benodol yn y dyfodol, neu os bydd wedi ei chael hi’n anodd iawn wrth reoli eich llwybr anadlu, 

bydd yn llenwi 'Cerdyn Rhybudd ynglŷn â Llwybr Anadlu Anodd' neu ffurflen ar eich cyfer 

(gweler uchod). Dylech chi ddod â hwn gyda chi pan fyddwch chi'n mynd i apwyntiadau ysbyty 

yn y dyfodol, er mwyn i’r anaesthetegyddion sy'n gofalu amdanoch chi yn y dyfodol wybod beth 

oedd yr anawsterau ac er mwyn iddyn nhw allu paratoi ar gyfer eich anaesthetig nesaf. Mae'n 

ddefnyddiol dangos y cerdyn hwn i'ch meddyg teulu er mwyn gwirio bod yr wybodaeth ar eich 

cofnodion. 

Mae DAS yn grŵp arbenigol o anaesthetegyddion gyda diddordeb arbennig mewn rheoli’r 

llwybr anadlu. Mae rhagor o wybodaeth i gleifion ynglŷn â’r llwybr anadlu i’w gweld ar wefan 

DAS: das.uk.com/patient_education 

 

Ymwadiad 

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ac 

yn ddiweddar, ond ni allwn warantu hyn. Nid ydym yn disgwyl i'r wybodaeth gyffredinol 

hon ateb yr holl gwestiynau sydd gyda chi na delio â phopeth a allai fod o bwys i chi. 

Dylech drafod eich dewisiadau ac unrhyw bryderon sydd gyda chi â'ch tîm meddygol, 

gan ddefnyddio'r daflen hon fel canllaw. Ni ddylid trin y daflen hon ar ei phen ei hun fel 

cyngor. Ni ellir ei defnyddio at unrhyw ddiben masnachol nac unrhyw ddiben busnes. 

Am yr holl fanylion, ewch i’n gwefan: rcoa.ac.uk/patientinfo/resources#disclaimer 
 

Beth yw eich barn chi? 
Rydyn ni’n croesawu awgrymiadau i wella'r daflen hon. 

Os hoffech chi wneud unrhyw sylwadau, e-bostiwch nhw at:  patientinformation@rcoa.ac.uk 

 

Coleg Brenhinol yr Anaesthetegyddion 

Churchill House, 35 Red Lion Square, Llundain WC1R 4SG 

020 7092 1500 

rcoa.ac.uk 
 

  
 
 

Argraffiad Cyntaf, Chwefror 2020 

Bydd y daflen hon yn cael ei hadolygu o fewn tair blynedd ar ôl ei dyddiad cyhoeddi. 
 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 

Gellir copïo'r daflen hon at ddibenion creu deunyddiau gwybodaeth i gleifion. Dyfynnwch y ffynhonnell wreiddiol hon. Os ydych 

am ddefnyddio rhan o'r daflen hon mewn cyhoeddiad arall, rhaid rhoi cydnabyddiaeth addas a rhaid dileu'r logos, y brand a'r 

delweddau. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni. 
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