
arbenigwyr mewn gofal
stoma ac ymataliaeth

 

eich canllaw cyn
ac wedi
llawfeddygaeth

colostomi



Mae’n debyg y bydd clywed bod angen llawfeddygaeth 
stoma arnoch yn anodd iawn a bydd gennych nifer o 
gwestiynau. Fodd bynnag, nid chi yw’r unig un; bob 
blwyddyn yn y DU bydd miloedd o bobl fel chi yn cael 
llawdriniaeth stoma a chânt gefnogaeth, fel y cewch chi, 
gan dîm o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Bydd llawer o wybodaeth a chanllawiau ar gael ac efallai 
y byddwch yn teimlo wedi eich llethu, felly cofiwch ofyn 
unrhyw gwestiwn sydd gennych wrth eich nyrs.

Os yw eich llawdriniaeth wedi’i chynllunio, efallai y 
cewch y cyfle i benderfynu ar leoliad addas ar gyfer 
eich stoma gyda’ch nyrs. Bydd eich nyrs yn ystyried 
pethau fel eich ffordd o fyw a’ch dillad, a thrwy gytuno ar 
leoliad eich stoma dylech, ar ôl adfer, allu parhau gyda’r 
gweithgareddau rydych yn eu mwynhau, a gallu gwisgo’r 
dillad rydych yn arfer eu gwisgo.

Cewch gyfle i ymarfer gwisgo a thynnu’r bag cyn eich 
llawdriniaeth. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o beth i’w 
ddisgwyl neu sut brofiad fydd cael stoma, a gall eich nyrs 
ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Bydd yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch cyn eich 
llawdriniaeth ac yn ystod dyddiau cynnar eich adferiad 
i’w chael yn y llyfryn hwn. Rydym yn gobeithio y bydd yr 
awgrymiadau a’r cynghorion canlynol o gymorth i chi.



Beth yw stoma?
Beth yw colostomi?
Cyn eich llawfeddygaeth
Pacio ar gyfer eich arhosiad yn yr ysbyty

Deffro gyda’ch stoma
Trefn gofalu am eich stoma
Mynd adref gyda’ch stoma
Gyrru ac ymarfer corff
Codi pethau, maeth ac adferiad

cyn eich llawfeddygaeth

wedi eich llawfeddygaeth
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Agoriad llawfeddygol yw stoma a grëir er mwyn 
caniatáu i garthion neu droeth adael y corff cyn eu 
bod yn cyrraedd y rectwm neu’r bledren. Gall fod 
yn barhaol neu dros dro.

Bydd y stoma yn lliw pinc neu goch, tebyg i du fewn 
eich ceg, a bydd yn feddal a llaith.

Nid oes nerfau mewn stoma ac felly ni fydd unrhyw 
deimlad pan gyffyrddir ag ef. Mae stoma pawb yn 
wahanol o ran maint a siâp.
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beth yw stoma?

Ewch i
respond.co.uk/colostomi-preop

a gwyliwch y
fideo cyfan



Gweithdrefn lawfeddygol
yw colostomi lle torrir y
coluddyn mawr/colon a'i
dynnu drwy wal yr abdomen 

Defnyddir y weithdrefn i
drin nifer o gy�yrrau yn
cynnwys canser y colon,
clefyd crohn, rhwystr yn
y coluddyn a llid y
diferticwlwm

Bydd colostomi fel
arfer ar ochr chwith
eich abdomen

Gall fod dros dro
neu'n barhaol 
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Ansawdd carthion yw
rhannol �ur�edig
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Ar y cyfan bydd pobl sy'n
byw gyda colostomi yn
gwisgo bagiau caeedig

6 Gall faint o weithiau
y bydd angen i chi
newid y bag amrywio
ond fel arfer bydd
rhwng 1 a 3 gwaith
y dydd
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beth yw 
colostomi? 
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cyn eich llawfeddygaeth

Cyn eich llawfeddygaeth bydd aelodau’r tîm meddygol, sy’n cynnwys 
eich llawfeddyg a’ch nyrs stoma arbenigol, yn helpu i’ch paratoi ac yn 
eich cynghori ynglŷn â’ch llawdriniaeth.

Byddwch yn trafod gyda’ch llawfeddyg y math o stoma sydd orau i chi.  
Bydd y weithdrefn yn cael ei hegluro’n ofalus a chewch gyfle i fynegi 
eich pryderon neu ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Oherwydd y doreth o wybodaeth a roddir i chi, mae’n eithaf tebygol na 
fyddwch yn gallu dirnad popeth i ddechrau. Bydd eich nyrs gofal stoma 
wrth law cyn ac wedi’r llawfeddygaeth i’ch cynorthwyo. Bydd eich nyrs 
gofal stoma am wybod cymaint â phosibl am eich ffordd o fyw a’ch 
anghenion ac, yn seiliedig ar hyn, bydd eich nyrs a’ch llawfeddyg yn 
argymell y man gorau i leoli eich stoma.

Mae’n gwbl arferol i deimlo’n bryderus cyn llawfeddygaeth ac mae’n 
siŵr y bydd gennych lawer o gwestiynau. Er y bydd eich tîm meddygol 
wrth law i roi cyngor, efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol i chi.
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pacio ar gyfer eich arhosiad

yn yr ysbyty
Er mwyn gwneud yn siŵr bod eich arhosiad yn yr ysbyty 
mor gyfforddus â phosibl, efallai y byddwch am ystyried 
pacio’r eitemau canlynol:

Cyflenwad o ddillad nos

Gŵn wisgo a sliperi cyfforddus

Digon o ddillad isaf glân, yn 
cynnwys sanau

Dillad cyfforddus i’w gwisgo yn 
ystod y dydd

Tywel llaw bach

Cynhyrchion misglwyf

Cynhyrchion eillio

Crib neu frwsh gwallt

Unrhyw feddyginiaeth yr ydych 
fel arfer yn ei chymryd, a rhestr o 
ddosau ar gyfer pob meddyginiaeth

Llyfrau a chylchgronau (a sbectol 
ddarllen os oes angen un arnoch)

Nwyddau ymolchi - sebon, brwsh 
dannedd, past dannedd, siampŵ, 
diaroglydd 4



wedi eich 
llawfeddygaeth
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deffro gyda’ch stoma

eich bag cyntaf 

Os ydych yn ei ddisgwyl neu beidio, gall deffro am y tro cyntaf gyda stoma 
fod yn frawychus. Mae’n debygol y byddwch yn teimlo’n anghyfforddus 
a dolurus ond bydd staff yn rhoi meddyginiaeth i chi er mwyn lliniaru’r 
anghysurwch. Bydd eich stoma wedi chwyddo i ddechrau, mae hyn yn 
arferol a bydd yn lleihau mewn maint ymhen ychydig wythnosau.

Gall y llawfeddygaeth yr ydych wedi bod trwyddi effeithio arnoch yn 
gorfforol ac yn emosiynol a gall gymryd amser i gynefino â’r newidiadau 
mawr i’ch corff, ond mae hyn yn gwbl naturiol.

Yn ystod yr ychydig ddiwrnodau cyntaf wedi eich llawfeddygaeth dylech 
ddisgwyl teimlo’n flinedig ac emosiynol, ac efallai y byddwch hefyd yn 
teimlo yr effeithiwyd ar eich barn am eich corff a’ch hyder. Mae’r teimladau 
hyn yn arferol ac yn ymatebion naturiol i ymdopi â straen eich salwch a’ch 
llawfeddygaeth.

Ni ddylech fod ofn siarad am sut rydych yn teimlo gyda’ch partner, teulu 
neu ffrindiau agos. Bydd cydnabod y teimladau hyn yn eich helpu’n 
emosiynol ac yn cynorthwyo gyda’ch adferiad.

Yn ogystal â theulu a ffrindiau, cofiwch fod eich nyrs gofal stoma hefyd yno 
i’ch helpu a’ch cefnogi.

Pan fyddwch yn deffro wedi’ch llawfeddygaeth mae’n debygol iawn y bydd 
y bag yr ydych yn ei wisgo yn dryloyw. Mae hyn fel y gall y nyrsys fonitro 
eich stoma yn ystod ychydig ddiwrnodau cyntaf eich adferiad.

Daw eich stoma yn weithredol yn syth wedi llawfeddygaeth a bydd eich 
nyrs yn dechrau eich dysgu sut i newid eich bag.

Efallai y bydd meddwl am newid eich bag eich hun yn codi braw arnoch, 
ond bydd y nyrsys yn treulio cymaint o amser ag sydd ei angen arnoch 
nes eich bod chi a hwythau yn hyderus eich bod yn gallu newid eich bag yn 
annibynnol.
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trefn gofalu am eich stoma  
Bydd dysgu rheoli eich stoma yn ogystal ag adfer wedi llawfeddygaeth 
abdomenol fawr yn debygol o’ch gwneud yn rhwystredig ac yn 
bryderus ynglŷn ag a allwch ymdopi. Mae’n gwbl naturiol i deimlo felly 
ac mae bod yn agored ynglŷn â’r teimladau hyn yn bwysig er mwyn eich 
helpu i’w goresgyn.

Ar y cychwyn bydd eich trefn gofalu am eich stoma yn araf, ac mae hyn 
i’w ddisgwyl, ond gydag amynedd ac ymarfer fe ddewch yn gyflymach 
ac yn fwy hyderus.

Cofiwch beidio â gor-frysio. Os byddwch yn treulio amser i ddod i ddeall 
beth sy’n gweithio orau i chi byddwch yn fuan yn dod o hyd i’r patrwm 
sy’n iawn i chi.

Bydd eich nyrs yn gallu ateb eich holl gwestiynau felly peidiwch â bod 
ofn gofyn, waeth pa mor ddibwys ydych chi’n teimlo yw eich cwestiwn.
Cewch hefyd help a chyngor da gan Colostomy UK.
Mae ei manylion i’w gweld isod;

Llinell gymorth 24 awr ddim
T: 0800 328 4257
E: info@colostomyuk.org
colostomyuk.org

7



mynd adref gyda’ch stoma

dillad  

Mae’r llawdriniaeth y byddwch yn ei chael yn llawfeddygaeth 
abdomenol fawr ac felly dylech wneud yn siŵr eich bod yn rhoi digon 
o amser i’ch hun i adfer. Yn gyffredinol, mae’n cymryd tua 8-12 
wythnos, ond mae pob unigolyn yn wahanol ac ni ddylech geisio 
gwneud gormod hyd nes y byddwch yn barod.

Yn ystod eich wythnosau cyntaf ar ôl dychwelyd adref dylech 
ganolbwyntio ar adennill eich cryfder yn raddol. Derbyniwch 
gynnig o gymorth gan deulu a ffrindiau, cysgwch pan fydd angen i 
chi wneud hynny a gwrandewch ar eich corff os ydych yn teimlo’n 
flinedig.

Ar ôl eich llawdriniaeth mae’n debygol y bydd eich abdomen yn 
teimlo’n dyner felly efallai y byddwch yn fwy cyfforddus mewn dillad 
llac. Unwaith y bydd y clwyfau wedi gwella dylech allu gwisgo eich 
dillad arferol.

Ar gyfer unrhyw un sy’n byw gyda stoma ac sy’n poeni am wisgo’u 
dillad arferol, mae ystod eang o ddillad addas ar gyfer stoma ac 
eitemau cynhaliaeth ar gael ar bresgripsiwn neu i’w prynu.

Mae dillad HiLINE wedi’u cynllunio i roi cynhaliaeth i’r abdomen yn 
dilyn llawfeddygaeth. I gael gwybod mwy am ddillad cynhaliaeth 
HiLINE neu i ofyn am lyfryn ffoniwch ni ar 0800 200 300 / 0800 028 
6848 (G. Iwerddon) neu ewch i respond.co.uk
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gyrru 

ymarfer corff   

Yn dilyn eich llawdriniaeth mae’n bwysig eich bod yn gwirio gyda’ch 
meddyg teulu neu feddyg ymgynghorol cyn eich bod yn dechrau 
gyrru unwaith eto. Mae hi hefyd yn bwysig gwirio eich polisi 
yswiriant gan y gallai amodau amrywio yn dibynnu ar eich cwmni 
yswiriant.

Peidiwch â gyrru hyd nes eich bod wedi cael awdurdod i wneud 
hynny. Gallai methu â chydymffurfio â’r cyngor hwn wneud eich 
yswiriant yn annilys a gallai hefyd fod yn niweidiol i’ch adferiad.

Pan fyddwch yn teimlo’n ddigon cryf, mae ymarfer corff ysgafn yn 
ffordd dda iawn o helpu’ch adferiad.

Mae’n bwysig dros ben nad ydych yn ceisio gwneud gormod yn rhy 
fuan, ond bydd cerdded am ychydig bach, hyd yn oed o amgylch y tŷ 
neu’r ardd, yn llesol i chi.

Pan fydd eich cryfder yn dychwelyd, ystyriwch osod targedau i’ch 
hun i wneud ychydig mwy bob tro. Cofiwch, pa mor bell bynnag yr 
ewch bydd yn rhaid i chi hefyd ddychwelyd, felly peidiwch â gorflino 
drwy gerdded yn rhy bell!

Cynghorir eich bod yn mynd am dro gyda ffrind, gan ei fod yn 
gwneud y daith yn fwy diddorol a hefyd yn fwy diogel, yn enwedig pe 
byddech yn teimlo’n anhwylus. Os byddwch yn mynd allan am dro ar 
eich pen eich hun cofiwch ddweud wrth rywun lle rydych yn mynd a 
pha mor hir rydych yn bwriadu bod allan.

Efallai y byddwch am fynd â bag sbâr neu gyflenwadau gyda chi, rhag 
ofn y cewch ddamwain pan fyddwch allan.

Er diogelwch, ewch â ffôn symudol gyda chi pan fyddwch yn gadael y 
tŷ.
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maeth  

codi pethau 

eich adferiad

Elfen bwysig o’r broses adfer ar ôl llawfeddygaeth fawr yw gwneud yn siŵr 
eich bod yn bwyta ac yfed digon er mwyn helpu eich corff i drwsio ei hun.

Efallai na fyddwch yn teimlo fel bwyta llawer i ddechrau, ond bydd bwyta 
prydau llai a byrbrydau yn rheolaidd drwy’r dydd yn rhoi’r maeth sydd ei 
angen ar eich corff i’ch helpu i wella.

Mae cynyddu eich archwaeth bwyd y raddol yn llawer caredicach i’ch 
system dreulio yn ystod camau cynnar eich adferiad. Er mwyn annog eich 
adferiad, y dewis gorau yw diet amrywiol sy’n cynnwys y grwpiau bwydydd 
gwahanol mewn cymedroldeb.

Mae cadw wedi’ch hydradu hefyd yn rhan bwysig iawn o’r broses adfer felly 
cofiwch yfed digon o hylif, yn enwedig dŵr. Byddwch yn ofalus i beidio yfed 
gormod o ddŵr cyn prydau gan y gallai hyn leihau eich archwaeth.

Pan fyddwch yn adfer ni ddylech godi unrhyw beth os nad oes rhaid 
gwneud hynny. Fodd bynnag, os bydd angen i chi godi unrhyw beth yna 
dylai eich traed fod lled eich ysgwyddau oddi wrth ei gilydd gydag un droed 
o flaen y llall, cadwch eich cefn yn syth a phlygwch eich pen-gliniau.

Mae’n debygol y cewch eich brawychu gan y syniad o adfer wedi’ch 
llawfeddygaeth a rheoli eich stoma ar yr un pryd. Gallwch fod yn dawel eich 
meddwl bod teimlo fel hyn yn gwbl naturiol.

Bwriedir i’r wybodaeth yn y llyfryn hwn fod yn ganllaw; mae eich 
adferiad yn unigryw i chi a sut rydych chi’n teimlo pob diwrnod wedi’ch 
llawfeddygaeth. Chi sy’n adnabod eich corff orau a dylech bob amser 
wneud yr hyn sydd orau i chi.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn eich llawfeddygaeth neu yn ystod 
eich cyfnod adfer cofiwch gysylltu â’ch nyrs.

10



11



12

0800 220 300
   0800 028 6848 (Gogledd Iwerddon)

Manceinion

2 Victoria Avenue East
Manchester
M9 6HB

Uniongyrchol 0161 702 3380
Ffacs 0161 820 4510
8:00am i 5:00pm Llun hyd Gwener
Ar gau ar ddydd Sadwrn

Yr Alban

9 York Place
Perth
Scotland
PH2 8EP

Uniongyrchol 01738 629 395
Ffacs 01738 657 221
8:00am i 5:00pm
Llun hyd Gwener
8:30am i 12:30pm dydd Sadwrn

Larne

36 Curran Road
Larne
BT40 1BU

Uniongyrchol 028 282 60506
Ffacs 028 686 87999
8:00am i 5:30pm
Llun hyd Gwener
8:30am i 12:30pm dydd Sadwrn

Nottingham

97 Manvers Street
Nottingham
NG2 4NU

Uniongyrchol 0115 940 3080
Ffacs 0115 871 8097
8:30am i 5:30pm
Llun hyd Gwener
8:30am i 12:30pm dydd Sadwrn

Peterborough

20 Phorpres Close
Cygnet Park
Hampton
Peterborough
PE7 8FZ

Uniongyrchol 01733 348 883
Ffacs 01733 806 515
8:30am i 5:30pm
Llun hyd Gwener
8:30am i 12:30pm dydd Sadwrn

Ferndown

530 Wimborne Road East
Ferndown
Dorset
BH22 9NG

Uniongyrchol 01202 890782
Ffacs 01202 031708
8:30am i 5:30pm Llun hyd Gwener
Ar gau ar ddydd Sadwrn

Caerdydd

Parc Busnes Caerdydd
Caerdydd
CF14 5WF

Uniongyrchol 029 2076 7880
Ffacs 029 2000 3820
8am i 5pm Llun hyd Gwener
08:30am i 12:30pm Sadwrn
Ar gau Gŵyl y Banc

Llundain

23 Heritage Avenue
London
NW9 5XY

Uniongyrchol 0208 166 4593
Ffacs 0203 051 2412
8:00am i 5:00pm Llun hyd Gwener
Ar gau ar ddydd Sadwrn

Cysylltu â ni



0800 220 300 
0800 028 6848 Gogledd Iwerddon

Respond Healthcare Ltd
hello@respond.co.uk
respond.co.uk

respondltd
@respondltd


