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Beth os
caf dorgest?

Beth os
bydd arogl?

Beth os
caf haint?
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nghroen yn 
mynd yn 
ddolurus?
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Beth yw eich stoma neu’r ardal o’i 
gwmpas yn gwaedu?
Pan ffurfiwyd eich stoma, tynnwyd darn o’r coluddyn allan i 
wyneb eich bol drwy fur eich abdomen. Yna cafodd y darn hwn 
o goluddyn ei blygu’n ôl arno’i hun i greu eich stoma, yn debyg i 
fel y byddwch yn troi llawes eich siwmper yn ôl, fel bod arwyneb 
mewnol neu leinin eich coluddyn nawr ar y tu allan. Mae llawer o 
bibellau gwaed ar y wyneb mewnol sy’n gallu gwaedu’n hawdd, 
oherwydd hyn mae ychydig bach o waedu pan fyddwch yn 
glanhau o amgylch eich stoma yn rhywbeth arferol.

Beth os
bydd eich stoma neu’r ardal 
o’i gwmpas yn gwaedu?

Beth sy’n achosi eich stoma neu’r ardal 
o’i gwmpas i waedu?
•  Trawma, sydd yn aml o ganlyniad i 

dechnegau glanhau gor-ddygn

• Ffrithiant

•  Clipiau neu bwythau o amgylch 
eich stoma

• Wlserau

• Gronyndyfiannau*

• Pibell waed yn torri

*�Gronyndyfiannau�yw�tyfiannau�dafadennog�o�amgylch�gwaelod�eich�stoma.�Maent�mwy�na�
thebyg�yn�digwydd�fel�adwaith�i�ffrithiant�parhaus�bag�eich�stoma.�Mae�gronyndyfiannau�yn�
ddiniwed�ond�gallant�fod�yn�dyner.�Weithiau�os�byddant�yn�gwaedu�parhaus�gall�effeithio�ar�
eich�gallu�i�osod�a�glynu�eich�bag.



Awgrymiadau a chynghorion
•  Cofiwch, cymerwch bwyll. Sychwyr glanhau meddal a dŵr 

cynnes yw’r cyfan sydd ei angen arnoch i lanhau o amgylch 
eich stoma

•  Gall defnyddio iriad bag sy’n niwtraleiddio arogl GLIDE (a 
adnabuwyd yn flaenorol fel ostozyme) ar du fewn eich bag 
helpu i atal ffrithiant

•  Weithiau gall wlserau ymddangos ar eich stoma pan fyddwch 
wedi bod yn wael neu dan straen a byddant fel arfer yn clirio 
wrth i’ch iechyd wella

•  Gwnewch yn siŵr bod o leiaf 1mm rhwng eich stoma a’ch bag 
er mwyn atal ffrithiant

•  Efallai y byddwch am roi haen denau o bast stoma, sêl stoma 
neu goler o amgylch gwaelod eich stoma fel dull diogelwch 
ychwanegol

•  Rhowch bwysau oer. Mae bag bychan o iâ yn ddelfrydol os oes 
gennych fan gwaedu penodol ar eich stoma. Ceisiwch gyngor 
meddygol ar frys os nad yw hyn yn atal y gwaedu

Ewch i weld eich meddyg neu nyrs 
gofal stoma i gael cyngor am y 
canlynol:
•  Triniaeth ar gyfer gronyndyfiannau, pibell waed sydd wedi torri 

neu wlserau ar eich stoma

• Gwaedu eithafol

•  Gwaed yn dod o du fewn eich stoma lle bydd eich gwastraff fel 
arfer yn dod ohono
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Beth yw torgest parastomaidd?
Torgest parastomaidd yw chwydd o amgylch neu o dan 
eich stoma. Bydd y dorgest fel arfer yn datblygu’n araf a 
gall gynyddu yn ei faint dros amser.

Beth all achosi torgest 
parastomaidd?
Pan fydd stoma’n cael ei greu, deuir â’r coluddyn allan o’ch 
bol drwy gyhyr mur yr abdomen. Gall y broses hon achosi 
gwendid neu fwlch yng nghyhyr yr abdomen. Weithiau 
bydd dolen o’r coluddyn yn chwyddo drwy’r bwlch hwnnw 
gan achosi torgest i ddatblygu.

Beth os
cewch dorgest parastomaidd?



Os�byddwch�angen�cyngor�neu�gymorth�ynglŷn�â�rheoli�bag�neu�ddefnyddio�dillad�
cynhaliaeth,�trefnwch�apwyntiad�i�weld�eich�nyrs�gofal�stoma. 4

Awgrymiadau a chynghorion
Yn ystod yr wythnosau wedi eich llawfeddygaeth stoma:
• Peidiwch â chodi pethau trwm
• Cynhaliwch eich stoma a’r bol pan fyddwch yn peswch neu’n tisian

Yn ystod y misoedd wedi eich llawfeddygaeth stoma:
• Gwisgwch ddilledyn cynhaliaeth os ydych yn gwneud gwaith trwm
•  Cadwch eich cefn yn syth, plygwch eich pen-gliniau a chadwch eich 

traed ar led pan fyddwch yn codi gwrthrychau trwm
• Gwnewch ymarfer corff rheolaidd, ysgafn fel nofio neu gerdded
•  Osgowch chwaraeon gwrthdaro fel rygbi, pêl-droed neu chwaraeon 

raced sy’n peri straen

Dychwelyd i’ch ffordd o fyw arferol:

•  Ceisiwch beidio â magu pwysau, a chollwch ychydig o bwysau os oes 
angen i chi wneud hynny

•  Gwiriwch bob amser gyda’ch meddyg neu nyrs gofal stoma cyn 
dechrau unrhyw raglen ymarfer corff neu chwaraeon newydd

•  Nid yw pawb yn cael torgest 
parastomaidd, ac nid yw 
pob torgest yn achosi poen, 
symptomau neu broblemau 
rheoli stoma

•  Gellir rheoli’r rhan fwyaf 
o achosion o dorgest 
parastomaidd gan ddefnyddio 
dilledyn cynnal yr abdomen

•  Y dewis olaf bob amser fydd 
llawfeddygaeth i drwsio torgest 
parastomaidd gan fod risg 
uchel iawn y bydd y dorgest yn 
ailddigwydd

•  Mae torgest dagedig yn 
gymhlethdod prin. Os bydd hyn 
yn digwydd, byddwch yn cael 
poen difrifolyn eich bol, bydd 
eich stoma yn stopio gweithio 
a bydd yn newid ei liw o goch 
llachar i gochlas tywyllach. 
Ceisiwch gymorth ar unwaith 
gan y bydd angen triniaeth 
lawfeddygol frys arnoch

•  Os bydd eich torgest 
parastomaidd yn tyfu yn ei 
maint, gall ei gwneud hi’n anodd 
dewis a gosod bag

Mae’n bwysig cofio’r canlynol:



5

Beth yw croen dolurus?
Gall y croen o amgylch y stoma, a elwir yn groen parastomaidd, fynd yn 
goch ond aros yn sownd, yn ddolurus ond sych neu dorri a bod yn wlyb.

Beth sy’n achosi croen coch neu 
ddolurus?
• Gwastraff o’ch stoma yn mynd yn syth ar eich croen

• Newid bag eich stoma yn rhy aml gan achosi trawma i’ch croen

• Sensitifrwydd neu alergeddau

• Cyflyrau’r croen sy’n bodoli’n barod

Beth os
cewch groen dolurus?

Cyflyrau’r croen sy’n bodoli’n barod

Os ydych eisoes yn dioddef gyda phroblemau’r croen 
megis psorïasis, ecsema, sensitifrwydd neu alergeddau, 
gallech fod mewn mwy o berygl o gael y cyflyrau hyn o 
amgylch eich stoma. Mae cyflyrau croen gwahanol i’w 
gweld mewn gwahanol ffyrdd felly mae asesiad meddygol 
neu gan nyrs yn hanfodol.

Trefnwch apwyntiad i weld eich meddyg neu nyrs gofal 
stoma i drafod unrhyw broblemau croen parastomaidd a 
allai fod yn peri pryder i chi. Byddant yn rhoi’r cyngor a’r 
driniaeth briodol i chi er mwyn ymdopi â’r sefyllfa.
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Awgrymiadau a chynghorion
• Dylid disgwyl rhywfaint o gochni pan fyddwch yn newid eich bag. 
Mae tynnu’r glud oddi ar eich croen yn gwneud iddo adweithio yn 
y modd hwn

• Efallai y bydd angen eillio eich croen parastomaidd os yw blew 
corff yn broblem. Gall trawma a achosir wrth i lud y bag rwygo’r 
blew oddi ar eich corff achosi llid ar ffoligl neu wreiddyn y blewyn 
(folliculitis). Os ydych yn defnyddio rasel, byddwch yn ofalus i 
beidio â thorri eich stoma a defnyddiwch lafn y rasal unwaith yn 
unig cyn ei waredu. Efallai y byddai’n well gennych ddefnyddio 
rasel drydan

• Defnyddiwch ffilm atal megis GUARD (a adnabuwyd yn flaenorol 
fel ostoguard) neu ddewis amgen priodol cyn gosod bag newydd. 
Bydd hwn yn amddiffyn eich croen a hefyd yn helpu i leihau cochni 
pan fyddwch yn tynnu eich bag

• Mae angen i adran cantel eich bag ffitio’n glyd o amgylch eich 
stoma gyda bwlch dim mwy na 1mm rhwng y stoma a’r cantel. 
Os yw’r bwlch yn rhy fawr bydd eich croen yn dod i gysylltiad â 
chynnwys y bag gan achosi croen dolurus

• Os yw’r cantel wedi’i dorri’n rhy fach, bydd y glud yn gorwedd ar 
eich stoma yn hytrach nag ar eich croen a chynyddir y perygl bod 
gwastraff yn mynd o dan y cantel ac ar eich croen

• Ar gyfer croen wedi sydd wedi torri gall hufen atal megis GUARD, 
neu bowdr amddiffyn sydd wedi’i greu’n arbennig megis RENEW 
(a adnabuwyd yn flaenorol fel ostoseal) helpu. Mae cynhyrchion 
amddiffyn y croen tebyg i GUARD a RENEW hefyd ar gael

• Os ydych yn defnyddio bag 1 darn, efallai y byddwch  
yn dymuno ystyried system 2 ddarn nes bod eich croen  
dolurus wedi gwella 
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Beth yw haint y llwybr troethol?
Mae eich llwybr troethol yn cynnwys eich arennau, croth (lle 
mae’r tiwbiau yn draenio troeth o’ch arennau) a’ch stoma. Gall 
haint y llwybr troethol (UTI) ddigwydd yn unrhyw ran, neu’r 
cyfan o’r system hon.

Beth all achosi haint y llwybr 
troethol?
Bydd y darn o’r coluddyn a ddefnyddiwyd i greu eich stoma yn 
gollwng mwcws. Irad naturiol y coluddyn yw mwcws ac mae hyn 
yn arferol. Fodd bynnag os na chaiff ei olchi allan i’ch bag stoma, 
gall achosi UTI.

Beth yw arwyddon haint y llwybr 
troethol?
• Symptomau tebyg i ffliw

• Troeth cymylog sy’n arogli’n ddrwg

•  Poen neu anghysurwch o amgylch ardal eich stoma neu eich 
aren

Beth os
cewch haint y llwybr troethol?

Gall�heintio�gan�ddwylo�heb�eu�golchi�hefyd�achosi�UTI.



Os�bydd�eich�meddyg�yn�gofyn�am�sampl�troeth�diheintiedig�cysylltwch�â’ch�nyrs�
gofal�stoma�gan�y�bydd�yn�rhaid�casglu�hwn�gan�ddefnyddio�techneg�ddi-haint.
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Awgrymiadau a chynghorion
•  Golchwch eich dwylo bob amser cyn newid eich bag neu osod 

eich bag draenio nos

•  Cadwch y tiwb sy’n cysylltu eich bag stoma i’r bag draenio nos yn 
lân

•  Bydd diodydd fitamin C, ac yn arbennig sudd llugaeron, yn helpu 
i gadw eich troeth yn glir. Os nad ydych yn hoffi sudd llugaeron, 
gallwch brynu tabledi llugaeron o siopau bwydydd iach

•  Peidiwch â chymryd sudd llugaeron neu dabledi llugaeron os 
ydych wedi cael presgripsiwn Warfarin

•  Yfwch ddigon o hylifau (tua 2-3 litr y dydd). Bydd hyn yn gwanhau 
eich troeth ac yn helpu i fflysio’r mwcws i ffwrdd

•  Os bydd y symptomau’n parhau, trefnwch apwyntiad i weld eich 
meddyg. Efallai y bydd yn awgrymu profi eich troeth ac yn rhoi 
cwrs o wrthfiotigau ar bresgripsiwn

 

Sut i gael sampl troeth
Golchwch eich stoma a’r croen o’i amgylch a gosodwch fag glân. 
Gellir defnyddio’r troeth sydd wedi casglu yn y bag ar gyfer y prawf. 
Neu golchwch eich stoma a’r ardal o’i amgylch, yna daliwch botel 
sampl lân o dan eich stoma a gadewch i’ch troeth ddiferu i’r botel.

Peidiwch â gadael i unrhyw un gymryd sampl o droeth o fag yr 
ydych wedi bod yn ei wisgo am beth amser, neu o fag draenio nos.

Os bydd eich meddyg yn gofyn am sampl troeth diheintiedig 
cysylltwch â’ch nyrs gofal stoma gan y bydd yn rhaid casglu hwn 
gan ddefnyddio techneg ddi-haint.
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Beth yw arogl?
Gall arogl troeth amrywio yn ôl beth yr ydym yn ei 
fwyta neu’n yfed. Nid yw hyn yn newid pan gewch 
wrostomi. Mae eich bag wrostomi wedi’i wneud o 
blastig arbennig wedi’i lamineiddio ac sy’n gwrthsefyll 
arogl. Pan fydd yn ei le ac wedi’i osod yn gywir ni ddylai 
fod arogl.

Beth all achosi arogl?
• Heintiau’r llwybr troethol

• Asbaragws

• Pysgod

• Winwns a garlleg

• Rhai sbeisys

Beth os
cewch arogl troethol neu os 
bydd eich troeth yn newid 
lliw?

Gall�sudd�llugaeron�(200ml�y�dydd)�neu�dabledi�llugaeron�o�siopau�
bwyddydd�iach�helpu�i�gadw�troeth�yn�ddi-arogl.�Os�ydych�yn�
cymryd�Warfarin�gwiriwch�gyda’r�nyrs�gofal�stoma�neu’r�meddyg�
cyn�cymryd�naill�ai�sudd�llugaeron�neu�dabledi�llugaeron.
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Lliw
Mae troeth fel arfer yn glir ac yn lliw melyn gwan.

Beth all wneud i droeth newid lliw?
•  Bwydydd a diodydd megis betys, ffrwythau coch a diodydd 

ffrwythau coch

• Senna - melynfrown neu binc

• Nitrofurantoin - brown melyn

• Ibuprofen - coch

• Halen haearn - du

• Warfarin - oren

• Gwrthfiotigau - browngoch

• Mae rhai gwrth-iselyddion yn troi’r troeth yn wyrddlas

•  Gall rhai o’r meddyginiaethau uchod hefyd newid arogl eich 
troeth

• Halen haearn - du
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Beth os
bydd angen i chi ddefnyddio bagiau 
draenio nos neu fagiau coes?



Awgrymiadau a chynghorion
•  Golchwch eich dwylo bob amser cyn cysylltu eich bag coes 

neu fag draenio nos i’ch bag wrostomi

•  Pan fyddwch yn cysylltu eich bag wrostomi i’ch system draenio 
nos gadewch ychydig o droeth yn y bag. Pan fyddwch yn ei 
gysylltu bydd y troeth hwn yn llifo i’r bag draenio nos ac yn 
helpu i atal rhwystrau aer a gwactod

•  Defnyddiwch diwb draenio sydd ddim yn plygu fel na fydd y bag 
wrostomi, tiwbiau na’r bag draenio nos yn dolennu

•  Os byddwch angen tiwb draenio nos hirach siaradwch â’ch 
nyrs gofal stoma a fydd yn dangos i chi sut i gysylltu dau ddarn 
o diwb draenio nos gyda’i gilydd

•  Gosodwch eich bag draenio nos yn sownd wrth stondin 
ddraenio nos er mwyn helpu i atal unrhyw ollyngiadau neu 
droeth yn tasgu ar y llawr

•  Os ydych yn ailddefnyddio eich bag draenio nos, gwagiwch ef 
drwy’r tap draenio ar y gwaelod ac yna rinsiwch ef yn drylwyr 
gyda dŵr a’i hongian i sychu. Draeniwch droeth o’ch bag nos 
bob amser cyn ei waredu

•  Mae gwarchodwyr matras, dillad gwely tafladwy a 
gwarchodwyr gwely i’w defnyddio pan fyddwch yn teithio neu 
ar wyliau ar gael gan Respond

•  Pan fyddwch yn teithio pellteroedd pell efallai y byddwch yn 
teimlo ei bod yn gyfleus i osod bag coes yn sownd wrth eich 
bag wrostomi fel bod mwy o le a’i fod yn fwy diogel

Siaradwch�â’ch�nyrs�gofal�stoma�a�fydd�yn�fwy�na�pharod�i’ch�cynghori�ynglŷn�
ag�unrhyw�rai�o’r�materion�uchod.�
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Mae 60-70%
MAE CADW WEDI'CH HYDRADU 
YN HOLLBWYSIG!

Wyddoch chi?

ar gyfer cadw wedi'ch hydradu!

Yfwch



14

 
 “ Da iawn pawb ohonoch - mae’n bleser pan fydd eich pobl 

yn ffonio i holi am gyflenwad nesaf fy stoma - byddant bob 
amser yn gwrtais, cyfeillgar a pharod eu cymorth - nid yw’n 
syndod eich bod wedi ennill gwobr” - cwsmer Respond

Gallwch archebu eich cynnyrch presgripsiwn ar-lein neu dros y ffôn.

Cam 3

Cam 2

Gallwch gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth dosbarthu drwy ffonio ein 
tîm cefnogi cyfeillgar ar 0800 220 300, neu anfon e-bost at hello@
respond.co.uk neu fynd i respond.co.uk

Byddwn yn cysylltu â’ch meddyg teulu yn uniongyrchol lle bo hynny’n 
bosibl i gael eich presgripsiwn. Cyn gynted y bydd hwn wedi cyrraedd, 
byddwn yn cysylltu â chi.

Nawr gallwch eistedd yn ôl, ymlacio ac edrych ymlaen at dderbyn eich 
pecyn. Anfonir pob archeb yn ddisylw, mewn pecyn heb ei frandio.

Cam 1

Rydym 
yn cynnig 
amserlen 
ddosbarthu 
1 awr sy’n 
addas i chi

0800 220 300  
0800 028 6848  (G. Iwerddon) 
hello@respond.co.uk
respond.co.uk

  respondltd
 @respondltd 

      @respondltd

ein haddewid i chi 

bod yn gyson - rhoi dewis i chi - bod yn hyblyg - gwrando  
arnoch - bod yno i chi - rhoi’r rhyddid i chi fwynhau bywyd 

mae cofrestru ar gyfer ein  
gwasanaeth gwobrwyedig yn hawdd...
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Diogelwch + glyniad 

Cyflwyno THE CARE RANGE ar newydd wedd gyda 
chynhyrchion ar gyfer gofal croen, diogelwch + glyniad ac 
arogl + ffresni. Yr un cynnyrch a chynhwysion gwych sy’n rhoi’r 
canlyniadau rydych wedi arfer â hwy ar gyfer eich croen ond ar 
newydd wedd.

cysylltu â ni 
0800 220 300  
0800 028 6848 (G. Iwerddon) 
respond.co.uk/thecarerange

  respondltd  @respondltd       @respondltd

Gofal Croen Arogl + ffresni

YR UN CYNNYRCH GWYCH,
AR NEWYDD WEDD
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0800 220 300  
0800 028 6848 (G. Iwerddon)

respond.co.uk

  respondltd

 @respondltd

cysylltu â ni

Caerdydd
Greypoint 
Parc Busnes Caerdydd 
Caerdydd 
CF14 5WF

Uniongyrchol-029 2076 7880
Ffacs-029 2076 7881

Llundain
23 Heritage Avenue
Llundain
NW9 5XY

Uniongyrchol-0208 166 4593
Ffacs-0203 051 2412

Larne
36 Curran Road
Larne
BT40 1BU

Uniongyrchol-028 282 60506
Ffacs-028 686 87999 

Peterborough
20 Phorpres Close
Cygnet Park 
Hampton 
Peterborough
PE7 8FZ

Uniongyrchol-01733 348 883
Ffacs-01733 806 515

Manceinion
2 Victoria Avenue East 
Manceinion
M9 6HB

Uniongyrchol-0161 702 3380
Ffacs-0161 820 4510

Yr Alban
9 York Place
Perth 
Yr Alban
PH2 8EP

Uniongyrchol-01738 629 395
Ffacs-01738 657 221

Nottingham
97 Manvers Street 
Nottingham 
NG2 4NU

Uniongyrchol-0115 940 3080
Ffacs-0115 871 8097

Ferndown
530 Wimborne Road East 
Ferndown 
Dorset 
BH22 9NG

Uniongyrchol-01202 890 782
Ffacs-01202 031 708



Cysylltiadau Defnyddiol 

Colostomy UK
info@colostomyuk.org
0800 328 4257
colostomyuk.org

IA (Grŵp Cefnogi Ileostomi  
a Bag Mewnol)
info@iasupport.org
0800 0184 724
iasupport.org

Y Gymdeithas Wrostomi 
info@urostomyassociation.org.uk
01386 430140
urostomyassociation.org.uk

0800 220 300  
0800 028 6848 G. Iwerddon
Respond Healthcare Ltd 
hello@respond.co.uk
respond.co.uk

  respondltd
 @respondltd 

     @respondltd


