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Eich llwybr anadlu 
ac anadlu yn ystod 
anesthesia 
Mae rhan gyntaf y daflen hon yn egluro beth yw'r llwybr anadlu, 
pam mae angen i anesthetyddion ei reoli a sut maen nhw'n 
gwneud hyn pan fyddwch o dan anesthetig. 

Mae hefyd yn egluro sut mae anesthetyddion yn asesu cyflwr eich 
llwybr anadlu cyn llawdriniaeth am unrhyw broblemau posibl, a'r 
risgiau cyffredin sy'n gysylltiedig â rheoli llwybr anadlu. 

Mae'r ail ran yn egluro yn fwy manwl beth sy'n digwydd os bydd 
angen mwy o gynllunio a pharatoi ar gyfer rheoli eich llwybr anadlu. 

 

Y dull arferol o reoli'r llwybr anadlu  
Y llwybr anadlu 
Y llwybr anadlu yw'r llwybr y mae aer yn ei 
gymryd i gyrraedd eich ysgyfaint. Pan fyddwch 
chi'n anadlu i mewn, mae'r aer yn mynd i mewn 
trwy'ch trwyn a'ch ceg ac yn llifo trwy'ch gwddf, 
eich laryncs (blwch llais) a'ch tracea (pibell wynt) 
i gyrraedd eich ysgyfaint. Mae eich corff yn 
cymryd yr ocsigen y mae ei angen arno o'r aer 
hwn. 
Yn ystod anesthesia, gellir cymysgu nwyon 
anesthetig gyda'r aer hwn i wneud ichi gysgu yn 
ystod y llawdriniaeth. 
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Pam mae angen i anesthetyddion ‘reoli’ y llwybr anadlu yn 
ystod anesthesia 
Yn ogystal â rhoi’r anesthetig, mae anesthetyddion yn gyfrifol am eich lles trwy gydol 
y llawdriniaeth. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod eich ysgyfaint yn parhau i gael 
ocsigen tra ydych chi o dan anesthetig. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwch yn cael anesthetig cyffredinol neu 
dawelydd dwfn, gan fod y cyhyrau o amgylch eich tafod a'ch gwddf yn ymlacio a 
gallent rwystro'r llwybr anadlu. Bydd yr anesthetydd yn cynllunio'r ffordd orau i atal 
hyn rhag digwydd. Dyma'r broses o ‘reoli’ y llwybr anadlu. 

Llwybr anadlu agored 

 

A Gwefus uchaf 

B Gên 

C Tafod 

CH Ceudod y trwyn 

D Taflod feddal 

DD Wfwla (tafod bach) 

E Ffaryncs (llwybr anadlu) 

Llwybr anadlu wedi'i rwystro'n rhannol 

 

A Gwefus uchaf 

B Gên 

C Tafod 

CH Ceudod y trwyn 

D Taflod feddal 

DD Wfwla (tafod bach) 

E Tafod yn rhwystro llif aer 

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 3 

Sut mae anesthetyddion yn ‘rheoli’ y llwybr anadlu 
Y nwy pwysicaf a roddir i chi yw ocsigen. Cyn i'r anesthetig ddechrau efallai y 
gofynnir i chi anadlu ocsigen o fasg wyneb plastig neu o diwbiau plastig meddal yn 
eich ffroenau. Mae hyn yn rhoi ocsigen ychwanegol i'ch ysgyfaint cyn i'r anesthetig 
ddechrau. 
Mae gan anesthetyddion wahanol ddulliau ac offer i'w helpu i reoli'ch llwybr anadlu. 
Bydd y rhain yn amrywio yn dibynnu ar eu dewisiadau nhw, arnoch chi fel claf, ac ar 
y math o lawdriniaeth y byddwch chi'n ei chael. 
Mae yna wahanol fathau o diwbiau y gellir eu gosod naill ai yn y geg, yn y gwddf 
neu yn y tracea, i agor y llwybr anadlu a chaniatáu i ocsigen a nwyon anesthetig 
gael eu danfon yn hawdd i'r ysgyfaint. Fel rheol, bydd y dyfeisiau hyn yn cael eu 
gosod ar ôl i chi fynd i gysgu (neu gael eich tawelu'n ddwfn) felly ni fyddwch yn 
gwybod nac yn cofio eu bod wedi cael eu defnyddio na'u gosod yn eu lle. 
'Mewndiwbio traceol' yw enw'r broses o osod tiwb yn eich tracea (pibell wynt). 

Sut mae anesthetyddion yn asesu cyflwr eich llwybr anadlu 
Cyn i chi gael anesthetig, bydd eich anesthetydd neu aelod o'u tîm eisiau gofyn nifer 
o gwestiynau i chi, fel y gellir llunio'r cynllun gorau ar gyfer eich anesthetig ac ar gyfer 
rheoli'ch llwybr anadlu. Os ydych wedi cael gwybod yn y gorffennol am unrhyw 
anawsterau wrth reoli'ch llwybr anadlu a'ch anadlu, dylech roi gwybod i'r 
anesthetydd. Bydd yr anesthetydd hefyd yn edrych ar gofnodion o'ch anesthetigion 
blaenorol, os ydynt ar gael. 
Bydd yn holi ynghylch cyflyrau meddygol perthnasol, er enghraifft arthritis yn eich 
gwddf, apnoea cwsg rhwystrol neu adlif asid. 
Efallai y bydd eich anesthetydd yn cynnal ychydig o brofion i helpu i ragweld pa 
ddull o reoli'r llwybr anadlu sydd ei angen ar gyfer eich sefyllfa chi. Er enghraifft: 
■ Bydd fel arfer yn gweld a ydych yn gallu agor eich ceg yn llydan, ac yn edrych ar 

gefn eich gwddf 
■ Efallai y bydd yn gofyn i chi symud eich gên isaf ymlaen neu frathu'ch gwefus 

uchaf 
■ Os oes gennych dyfiant neu chwydd yn eich llwybr anadlu neu'ch gwddf, bydd yn 

edrych ar unrhyw sganiau uwchsain neu CT yr ydych wedi'u cael 
■ Efallai hefyd y bydd yn edrych trwy'ch trwyn gyda chamera bach hyblyg. Mae hyn 

yn ddi-boen. 
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Risgiau a digwyddiadau cyffredin sy'n gysylltiedig â rheoli'r 
llwybr anadlu 
Mae pobl yn deall geiriau ac ystadegau mewn ffyrdd gwahanol. Darperir y raddfa 
hon i helpu. 
 
 
 

Cyffredin iawn Cyffredin Anghyffredin Prin Prin iawn 

1 o bob 10 
Un person 

yn eich teulu 

1 o bob 100 
Un person 

ar stryd 

1 o bob 1,000 
Un person 

mewn pentref 

1 o bob 10,000 
Un person 
mewn tref 

fechan 

1 o bob 100,000 
Un person 

mewn tref fawr 

Dolur gwddf/Gwddf tost  
Gall rhoi offer llwybr anadlu yn eich gwddf achosi dolur gwddf/gwddf tost ar ôl eich 
llawdriniaeth. Mae hyn yn gyffredin iawn. 

Difrod i'ch dannedd ac anafiadau i'ch gwefusau neu'ch tafod 
Mae risg o ddifrod i'ch dannedd, gwefusau a'ch tafod pan fydd y tiwb anadlu yn 
cael ei osod neu ei dynnu. Mae hyn yn fwy tebygol os oes gennych ddannedd 
bregus, coronau neu lwybr anadlu sy'n anodd ei reoli. Mae mân gleisiau neu 
doriadau bach i'r gwefusau neu'r tafod yn gyffredin ac yn digwydd mewn tua 1 o 
bob 20 anesthetig. Mae mân anafiadau fel arfer yn gwella'n gyflym. Mae niwed i 
ddannedd sydd yn peri bod angen triniaeth yn anghyffredin ac mae'n digwydd i 
ddannedd iach mewn 1 o bob 4,500 o anesthetigion. 

Methu gosod tiwb  
Er ei fod yn anghyffredin, gall yr anesthetydd ei chael hi'n anodd neu'n amhosibl 
gosod tiwb endotraceaidd yn eich pibell wynt. Mewndiwbio aflwyddiannus yw'r enw 
am hyn. Os bydd hyn yn digwydd efallai y bydd yn rhaid i'r anesthetydd eich deffro a 
gohirio'ch llawdriniaeth. Mae methu gosod tiwb yn digwydd mewn tua 1 o bob 2,000 
o anesthetigion ar gyfer llawdriniaethau wedi'u cynllunio. Mae'n fwy cyffredin mewn 
llawdriniaethau brys ac yn fwy cyffredin fyth mewn cleifion beichiog sy'n cael 
anesthetig brys, lle mae'n digwydd mewn tua 1 o bob 300 o anesthetigion.  

Cymhlethdodau difrifol 
Ar adegau prin, mae cymhlethdodau difrifol yn bosibl oherwydd problemau gyda 
llwybrau anadlu cleifion.  
Un achos posibl yw cynnwys y stumog yn mynd i'r ysgyfaint. 'Allsugno' yw'r enw am 
hyn. Er mwyn lleihau’r risg hon, cynghorir cleifion fel mater o drefn i beidio â bwyta 
am chwe awr cyn llawdriniaeth sydd wedi'i chynllunio a bydd rhai hefyd yn cael 
tabledi i leihau faint o asid sydd yn y stumog. 
Er mai anaml iawn y mae hyn yn digwydd, gall cymhlethdodau difrifol eraill arwain at 
farwolaeth, niwed i'r ymennydd a mynediad annisgwyl i uned gofal dwys. 
Canfu astudiaeth yn y DU yn 2011 fod cymhlethdodau difrifol yn digwydd mewn tua 1 
o bob 16,000 o anesthetigion. 
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Adennill ymwybyddiaeth yn ystod anesthesia cyffredinol 
Mae adennill ymwybyddiaeth yn digwydd pan fyddwch yn dod yn ymwybodol yn 
ystod y cyfnod yr oeddech yn disgwyl bod yn cysgu. Mae hyn yn anghyffredin, ac yn 
digwydd mewn tua 1 o bob 20,000 o anesthetigion. 
Mae bod yn ymwybodol yn fwy cyffredin ar adeg cychwyn yr anesthetig ac wrth 
ddeffro/dihuno. Os yw'n anodd rheoli'ch llwybr anadlu mae mwy o siawns i chi fod yn 
ymwybodol yn ystod y cyfnod hwn.  

Beth allwch chi ei wneud i leihau risgiau 
Dannedd 
Gwnewch yn siŵr fod eich dannedd ac unrhyw waith deintyddol fel coronau neu 
bontydd yn ddiogel ac yn iach cyn cael anesthetig (ewch i weld deintydd os oes 
angen). Bydd hyn yn lleihau'r risg o gael difrod ac yn lleihau'r risg y bydd dant yn dod 
yn rhydd ac yn syrthio i'r llwybr anadlu. 

Llwgu a rhagfoddion i rwystro allsugno 
Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir ichi ynghylch pryd i roi'r gorau i 
fwyta ac yfed cyn eich anesthetig. Mae hyn fel arfer yn chwe awr ar gyfer bwyd a 
dwy awr ar gyfer dŵr. Dylech hefyd gymryd unrhyw feddyginiaeth sydd wedi'i 
rhagnodi gan yr anesthetydd ar gyfer lleihau'r risg o allsugno. 

Apnoea cwsg rhwystrol 
Os oes gennych apnoea cwsg rhwystrol, bydd hyn yn golygu risg uwch o anawsterau 
yn ymwneud â'r llwybr anadlu, a bydd angen eich monitro'n agos yn dilyn eich 
anesthetig. Efallai y bydd angen i chi aros dros nos yn yr ysbyty, hyd yn oed ar gyfer 
mân driniaethau. Os oes gennych beiriant pwysedd cadarnhaol parhaus ar y llwybr 
anadlu (CPAP) dylech ddod ag ef gyda chi i'r ysbyty. Byddwch yn aml yn ei 
ddefnyddio wrth ddod dros eich anesthetig. 

Barfau a blew'r wyneb 
Mae barfau trwchus yn ei gwneud hi'n fwy anodd gofalu am eich llwybr anadlu 
oherwydd efallai na fydd masgiau wyneb yn ffitio'n iawn ar eich wyneb. Bydd 
teneuo'ch barf neu ei heillio yn helpu. Efallai y bydd eich anesthetydd yn gofyn ichi ei 
heillio'n llwyr. 

Llais y claf 
Os disgwylir anawsterau wrth reoli eich llwybr anadlu, dylai anesthetyddion gynnig 
eglurhad llawn a thrafod â chi unrhyw opsiynau ar gyfer rheoli eich llwybr anadlu. 
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Rheoli llwybrau anadlu ‘anodd’ 
Mae'r adran hon yn egluro beth sy'n digwydd os credir y bydd 
angen mwy o gynllunio a pharatoi ar gyfer rheoli eich llwybr 
anadlu.  

Beth sy'n gwneud llwybr anadlu yn ‘anodd’ 
Mae nifer o ffactorau sydd yn gallu awgrymu, naill ai'n unigol neu gyda’i gilydd, y 
bydd rheoli eich llwybr anadlu yn fwy ‘anodd'. Mae hyn yn golygu bod yr 
anesthetydd yn debygol o ddefnyddio offer neu dechnegau mwy arbenigol cyn ac 
yn ystod yr anesthetig. 
Efallai y bydd rhai ffactorau'n 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 neu chwydd yn eich llwybr anadlu (ceg, gên, gwddf). 

Efallai y bydd eraill yn ymwneud â chyflyrau meddygol neu driniaethau meddygol 
blaenorol: 

■ gordewdra 
■ apnoea cwsg rhwystrol 
■ adlif difrifol neu chwydu  
■ beichiogrwydd 
■ arthritis gwynegol 
■ tiwmor neu dwf yn y llwybr anadlu (canser a di-ganser) 
■ radiotherapi i'ch pen neu'ch gwddf 
■ hanes o gymhlethdodau gydag anesthetig blaenorol. 

Sut mae anesthetyddion yn gofalu am lwybr anadlu ‘anodd’ 
Bydd eich anesthetydd yn ystyried y dull gorau o reoli'ch llwybr anadlu, yn seiliedig ar 
ei asesiad a chanlyniadau unrhyw brofion. Os bydd eich anesthetydd o'r farn y gallai 
fod angen ymyriadau ychwanegol o ran rheoli eich llwybr anadlu, bydd yn trafod â 
chi yr opsiynau sydd ar gael i'ch cadw'n ddiogel yn ystod y llawdriniaeth.  

Tawelyddu ar gyfer gosod tiwb yn y tracea 
Yn achlysurol iawn, os yw’n debygol y bydd anawsterau sylweddol wrth ddefnyddio’r 
dull arferol o osod tiwb, gall yr anesthetydd awgrymu gosod tiwb tra byddwch yn 
‘effro’ (neu wedi'ch tawelu). Yn yr achos hwn gosodir y tiwb yn eich tracea tra 
byddwch yn effro neu wedi'ch tawelu. Fel hyn, os yw gosod y tiwb yn anodd neu'n 
amhosibl, gellir rhoi'r gorau i'r broses, a byddwch yn parhau i anadlu ar eich pen eich 
hun. Os defnyddir tawelydd, efallai nad fyddwch yn cofio llawer am y driniaeth. 
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Pan fyddwch yn cael tawelydd ar gyfer gosod tiwb yn y tracea, fe wneir hynny yn yr 
ystafell anesthetig neu'r ystafell lawdriniaeth. Bydd eich anesthetydd yn eich cysylltu 
â gwahanol beiriannau i fonitro eich pwysedd gwaed, gweithrediad y galon a'ch 
lefelau ocsigen. Fel gydag unrhyw anesthetig, bydd yn gosod caniwla (tiwb plastig 
tenau y gellir chwistrellu cyffuriau drwyddo) yn eich llaw neu'ch braich. Byddwch 
hefyd yn cael ocsigen trwy fasg neu diwb plastig meddal yn eich ffroenau.  
Bydd eich anesthetydd yn chwistrellu anesthetig lleol yn ofalus i mewn i'ch trwyn, eich 
ceg a'ch gwddf nifer o weithiau i'w gwneud yn ddideimlad. Efallai y bydd yr 
anesthetig lleol yn gwneud ichi besychu ac yn effeithio ar eich gallu i lyncu. Mae hyn 
yn normal a bydd eich anesthetydd yn gofalu amdanoch chi i sicrhau eich bod yn 
ddiogel. 
Unwaith y bydd yr ardal yn ddideimlad, bydd yr anesthetydd yn pasio tiwb bach 
hyblyg sydd ynghlwm wrth gamera trwy eich ceg neu'ch trwyn. Mae hwn yn tywys y 
tiwb anadlu i'ch tracea. Unwaith y bydd y tiwb anadlu yn ei le yn ddiogel, bydd eich 
anesthetydd yn cychwyn yr anesthetig cyffredinol a byddwch yn dod yn 
anymwybodol. 
Mae fideo o glaf wedi'i dawelu yn cael gosod tiwb yn y tracea ar gael ar wefan y 
Difficult Airway Society (Cymdeithas Llwybrau Anadlu Anodd) (DAS) yma: 
http://bit.ly/DAS-AFI_video 
Yn dibynnu ar hyd eich llawdriniaeth, efallai y bydd eich ceg a'ch gwddf yn dal i fod 
yn ddideimlad am gyfnod ar ôl i chi ddeffro/dihuno. Efallai y cewch eich cynghori i 
beidio â bwyta ac yfed am awr neu ddwy i atal tagu. 

Cerdyn Rhybudd Llwybr Anadlu Anodd (Difficult Airway Alert 
Card) 
Os yw eich anesthetydd yn credu y bydd angen rheolaeth benodol ar eich llwybr 
anadlu yn y dyfodol, neu wedi cael anawsterau sylweddol wrth reoli eich llwybr 
anadlu, bydd fel arfer yn llenwi ‘Cerdyn Rhybudd Llwybr Awyr Anodd’ neu ffurflen ar 
eich cyfer chi. Dylech fynd â hwn gyda chi pan fyddwch yn mynd i apwyntiadau 
ysbyty yn y dyfodol, fel bod anesthetyddion fydd yn gofalu amdanoch chi yn y 
dyfodol yn ymwybodol o beth oedd yr anawsterau ac yn gallu cynllunio ar gyfer eich 
anesthetig nesaf. Mae'n ddefnyddiol dangos y cerdyn hwn i'ch meddyg teulu er 
mwyn sicrhau bod y wybodaeth ar eich cofnodion. 
Mae DAS yn grŵp arbenigol o anesthetyddion sydd â diddordeb arbennig mewn 
rheoli'r llwybr anadlu. Mae rhagor o adnoddau gwybodaeth i gleifion am lwybrau 
anadlu ar gael ar wefan DAS: www.das.uk.com/patient_education 
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Rydym ni’n ceisio sicrhau bod yr wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ac yn gyfoes, 
ond ni allem warantu hynny. Nid ydym yn disgwyl i’r wybodaeth gyffredinol hon ateb 
pob cwestiwn sydd gennych, na delio â phopeth sydd o bwys i chi. Dylech drafod 
eich penderfyniadau ac unrhyw amheuon sydd gennych chi gyda’ch tîm meddygol, 
gan ddefnyddio’r daflen hon fel canllaw. Ni ddylid ystyried y daflen hon, ar ei phen ei 
hun, yn gyngor. Ni ellir defnyddio’r daflen hon at unrhyw bwrpas masnachol nac 
unrhyw bwrpas busnes. I weld yr ymwadiad llawn, cliciwch yma 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/welsh). 

Mae pob cyfieithiad yn cael ei darparu gan gymuned cyfieithwyr Translators Without 
Borders. Mae ansawdd y cyfieithiadau yn cael ei gwirio er mwyn sicrhau bod y 
cyfieithiadau mor gywir ag sy’n bosib, ond mae yna risg o anghywirdebau a 
chamddehongli peth gwybodaeth. 

 

Dywedwch wrthym beth yw eich barn 
Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer gwella'r daflen hon.  
Os hoffech chi wneud unrhyw sylwadau, e-bostiwch: patientinformation@rcoa.ac.uk  
Royal College of Anaesthetists (Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion) 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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