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Lleddfu poen yn 
epidwral ar ôl 
llawdriniaeth 
Mae'r daflen hon yn egluro beth i'w ddisgwyl os byddwch yn 
dewis cael epidwral i leddfu poen yn ystod ac ar ôl eich 
llawdriniaeth. Cafodd ei hysgrifennu gan anesthetyddion, cleifion 
a chynrychiolwyr cleifion, yn gweithio gyda'i gilydd. 

Beth yw epidwral? 
Gydag epidwral mae tiwb main, hyblyg hyn cael ei osod yn y cefn ger y nerfau sy'n 
dod o linyn y cefn fel y gellir rhoi cyffuriau i leddfu poen. 
Mae'n cael ei ddefnyddio yn ystod llawdriniaeth (yn ogystal ag anesthetig cyffredinol 
fel arfer), ar ôl llawdriniaeth i reoli poen, neu'r ddau. 
Rhoddir anesthetig lleol, ac weithiau cyffuriau lleddfu poen eraill, drwy'r cathetr 
epidwral. Mae hwn yn gorwedd yn agos at y nerfau yn eich cefn. O ganlyniad, mae'r 
negeseuon nerfol yn cael eu rhwystro. Mae hyn yn lleddfu eich poen mewn modd sy'n 
amrywio yn ôl y math o gyffur a ddefnyddir a faint ohono a roddir. Gall yr anesthetig 
lleol achosi rhywfaint o ddiffyg teimlad a gwendid yn ogystal â lleddfu poen. 
Defnyddir pwmp epidwral i roi cyffuriau lleddfu poen yn barhaus drwy'r cathetr 
epidwral. Yn ogystal, mae gan rai pympiau epidwral fotwm i chi ei wasgu eich hun i 
gael dos o feddyginiaeth i reoli eich poen. Mae terfynau diogelwch wedi'u gosod ar y 
pympiau hyn i leihau'r posibilrwydd y byddwch chi'n rhoi dos gormodol o'r cyffur i chi 
eich hun. 
Bydd yr effaith lleddfu poen yn para tra bod y pwmp yn rhedeg. Pan gaiff ei stopio, 
bydd teimlad llawn yn dychwelyd o fewn ychydig oriau. 

Beth yw manteision epidwral? 
Os yw eich epidwral yn gweithio'n dda, ar ôl eich llawdriniaeth bydd eich poen yn cael 
ei reoli'n well na gyda dulliau eraill, yn enwedig pan fyddwch chi'n anadlu'n ddwfn, yn 
pesychu neu'n symud o gwmpas yn y gwely. 
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Dylai fod angen llai o feddyginiaeth lleddfu poen cryf arall arnoch chi. Mae hyn yn 
golygu y byddwch chi'n gallu anadlu'n well, y dylai fod llai o gyfog a chwydu, a'ch bod 
yn debygol o fod yn fwy effro. 
Mae rhywfaint o dystiolaeth y gallai cymhlethdodau eraill sy'n gysylltiedig â 
llawdriniaeth gael eu lleihau, gan gynnwys llai o risg o gael clotiau gwaed yn y coesau 
neu haint ar yr ysgyfaint a'r frest. Mae rhywfaint o dystiolaeth hefyd y gallech chi golli 
llai o waed gydag epidwral, a byddai hynny'n lleihau'r tebygolrwydd o fod angen 
trallwysiad gwaed. 

Beth os nad ydw i'n cael epidwral? 
Chi biau'r dewis. Bydd eich anesthetydd yn dweud wrthych a yw'n argymell epidwral 
yn benodol, a pha ddewisiadau eraill a allai fod ar gael. 
Mae dulliau eraill o leddfu poen yn defnyddio morffin neu gyffuriau tebyg. Mae'r rhain 
yn feddyginiaethau lleddfu poen cryf ond gallant gael sgil-effeithiau sy'n cynnwys 
cyfog a rhwymedd. Mae rhai pobl yn mynd yn ddryslyd pan fydd morffin yn cael ei 
ddefnyddio. 
Fel arall, efallai bod dulliau eraill o roi anesthetig lleol ar gael – er enghraifft, bloc 
nerfau. 

A all unrhyw un gael epidwral? 
Na. Nid yw cael epidwral yn bosibl i rai pobl. Bydd eich anesthetydd yn trafod hyn â chi 
os oes angen. Efallai na fydd epidwral yn bosibl i chi os: 
■ ydych chi yn cymryd cyffuriau teneuo gwaed, fel warffarin 
■ nad yw eich gwaed yn ceulo'n iawn 
■ oes gennych chi alergedd i anesthetig lleol 
■ yw eich asgwrn cefn wedi'i anffurfio'n sylweddol 
■ oes gennych chi haint yn eich cefn 
■ ydych chi wedi cael llawdriniaeth ar yr asgwrn cefn o'r blaen gyda gwaith metel yn 

eich cefn 
■ ydych chi wedi cael problemau gydag anesthetig asgwrn cefn neu epidwral yn y 

gorffennol. 
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Sut mae epidwral yn gweithio? 
Gellir rhoi epidwral: 
■ pan fyddwch chi'n gwbl effro 
■ gyda thawelyddion (cyffuriau sy'n eich gwneud chi'n gysglyd ac yn eich helpu i 

ymlacio). 
Bydd eich anesthetydd yn siarad â chi ynghylch pa un allai fod orau i chi. Dyma'r 
camau ar gyfer cael epidwral: 
1 gosodir caniwla (diferwr) mewn gwythïen yn eich braich ar gyfer rhoi hylif 
2 gofynnir i chi eistedd i fyny neu orwedd ar eich ochr. Byddwch yn cael help i blygu 

ymlaen, gan droi eich cefn cymaint ag y gallwch (gweler y llun ar y dudalen 
flaenorol) 

3 bydd yr anesthetydd yn glanhau'ch cefn ag antiseptig 
4 rhoddir chwistrelliad bach o anesthetig lleol i fferru'r croen 
5 defnyddir nodwydd i osod cathetr (tiwb) plastig tenau yn y gofod epidwral  

yn eich cefn. Tynnir y nodwydd, gan adael dim ond y cathetr yn eich cefn. 

Sut bydd hyn yn teimlo? 
Bydd y pigiad anesthetig lleol yn y croen yn llosgi am ychydig. Yna bydd teimlad o 
wthio, ond fel arfer dim mwy nag anghysur, wrth i'r nodwydd a'r cathetr gael eu gosod. 
Yn achlysurol, ceir teimlad pigog, gwayw, fel sioc drydanol. Os bydd hyn yn digwydd, 
bydd yn amlwg i'ch anesthetydd. Efallai y bydd yn gofyn i chi ble roeddech chi'n ei 
deimlo. 
Bydd teimlad o gynhesrwydd a fferdod yn datblygu'n raddol ar ôl cael yr anesthetig 
lleol. Gyda rhai mathau o epidwral, gall eich coesau deimlo'n drwm a dod yn anodd 
eu symud. 
Ar y cyfan, i'r rhan fwyaf o bobl nid yw'r teimladau hyn yn annymunol, dim ond ychydig 
yn rhyfedd. Bydd teimlad a symudiad yn dychwelyd i normal pan fydd yr epidwral yn 
cael ei stopio. 

Deall risg 
Dylid cydbwyso'r risg o gymhlethdodau yn erbyn y manteision a'i gymharu â dulliau 
eraill o leddfu poen. Gall eich anesthetydd roi mwy o wybodaeth i chi a'ch helpu i 
ddeall y risgiau cymharol. 
Mae pobl yn deall geiriau a rhifau mewn ffyrdd gwahanol. Gall y raddfa hon eich 
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 
 

  



 4 

 

Sgil-effeithiau cyffredin iawn 
Pwysedd gwaed isel 
Mae'n arferol i'r pwysedd gwaed ostwng ychydig pan fyddwch chi'n cael epidwral. 
Bydd eich anesthetydd yn defnyddio hylifau a chyffuriau i'w gywiro. 

Anallu i basio wrin 
Mae'r epidwral yn effeithio ar y nerfau i'r bledren. Rhoddir cathetr (tiwb) yn y bledren i 
ddraenio'r wrin. Mae angen hyn yn aml ar ôl llawdriniaeth fawr gyda neu heb epidwral. 

Cosi 
Mae hyn yn sgil-effaith y cyffuriau lleddfu poen a ddefnyddir weithiau mewn epidwral. 
Gall cyffuriau gwrth-histamin helpu, neu gellir newid y cyffur yn yr epidwral. 

Teimlo'n gyfoglyd 
Mae hyn yn llai cyffredin gydag epidwral na dulliau eraill o leddfu poen. Gall 
meddyginiaethau gwrth-salwch helpu. 

Lleddfu poen annigonol 
Efallai na fydd yr epidwral yn lleddfu eich poen yn gyfan gwbl. Bydd eich anesthetydd 
neu'r nyrsys lleddfu poen sy'n gofalu amdanoch chi yn penderfynu a yw'n bosibl ei 
wella neu a oes angen i chi newid i ddull arall o leddfu poen. 

Sgil-effeithiau cyffredin 
Cur pen/Pen tost 
Mae cur pen/pen tost yn eithaf cyffredin ar ôl llawdriniaeth. Mae'n bosibl cael cur 
pen/pen tost mwy difrifol, parhaus ar ôl cael epidwral. Ar gyfartaledd, mae hyn yn 
digwydd i tua un o bob cant o bobl sy'n cael epidwral. Mae'n digwydd os yw'r 
nodwydd a ddefnyddir i osod yr epidwral neu'r cathetr epidwral yn tyllu'n anfwriadol y 
bag o hylif sy'n amgylchynu llinyn y cefn. Mae ychydig o hylif yn gollwng, gan achosi 
cur pen/pen tost. Gall achosi cur pen/pent tost difrifol sy'n waeth pan fyddwch yn 
eistedd i fyny, ac yn gwella pan fyddwch yn gorwedd i lawr. Weithiau bydd y cur 
pen/pen tost yn diflannu ar ei ben ei hun wrth i chi gael digon o hylifau a chael 
cyffuriau lleddfu poen. Dylai'r staff sy'n gofalu amdanoch chi roi gwybod i'r tîm 
anesthetig gan y bydd angen iddyn nhw adolygu hyn cyn i chi gael eich rhyddhau o'r 
ysbyty. Os yw'r cur pen/pen tost yn ddifrifol neu'n parhau, efallai y bydd angen triniaeth 
benodol arnoch ar gyfer y cur pen/pen tost. Efallai y byddwch yn colli eich clyw neu'n 
cael anhawster clywed yn glir ar yr un pryd.  
Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein taflen Headache after a spinal or epidural 
injection (Cur pen/Pen tost ar ôl pigiad asgwrn cefn neu epidwral) sydd ar gael ar ein 
gwefan: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/welsh 
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Sgil-effeithiau a chymhlethdodau anghyffredin 
Anadlu araf 
Gall rhai cyffuriau a ddefnyddir yn yr epidwral achosi anadlu araf neu syrthni, sy'n 
gorfod cael ei drin. 

Niwed i'r nerfau: dros dro 
Yn anghyffredin, gall y nodwydd neu gathetr epidwral niweidio nerfau. Gall hyn arwain 
at golli teimlad neu symudiad mewn rhan fawr neu fach o ran isaf y corff. Yn y rhan 
fwyaf o bobl mae hyn yn gwella ar ôl ychydig ddyddiau, wythnosau neu fisoedd. 

Cymhlethdodau prin neu brin iawn 
Niwed i'r nerfau: parhaol 
Mae niwed parhaol i'r nerf gan y nodwydd neu'r cathetr yn brin: 
■ mae niwed parhaol yn digwydd mewn 1 o bob 23,500 i 50,500 o bigiadau asgwrn 

cefn neu epidwral 
■ mae paraplegia neu farwolaeth yn digwydd mewn 1 o bob 54,500 i 141,500 o 

bigiadau asgwrn cefn neu epidwral. 
Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn ein taflen Nerve damage associated with 
a spinal or epidural injection (Difrod i'r nerfau sy'n gysylltiedig â phigiad asgwrn cefn 
neu epidwral) sydd ar gael ar ein gwefan: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/welsh 

Haint cathetr 
Yn achlysurol, gall haint ddatblygu o amgylch y cathetr epidwral. Os bydd hyn yn 
digwydd, caiff y cathetr ei dynnu. Mae'n anghyffredin i'r haint ledaenu'n ddyfnach na'r 
croen. Efallai y bydd angen gwrthfiotigau neu, yn anaml, llawdriniaeth frys ar y cefn. 
Mae niwed i'r nerfau sy'n achosi anabledd oherwydd crawniad epidwral yn brin iawn. 

Cymhlethdodau eraill 
Mae confylsiynau (ffitiau), anhawster anadlu difrifol, paraplegia parhaol (colli defnydd 
o fraich neu goes) neu farwolaeth yn brin iawn. 

Cwestiynau yr hoffech chi efallai eu gofyn i'ch anesthetydd 
■ Pam ydych chi'n argymell epidwral i mi? 
■ Beth yw manteision ac anfanteision epidwral i mi? 
■ Beth am y dewisiadau eraill? 
■ Pwy fydd yn gwneud fy epidwral? 
■ Ydw i'n wynebu unrhyw risgiau arbennig? 
■ Sut fydda i'n teimlo wedyn? 
■ Sut fydda i'n teimlo wedyn os nad ydw i'n cael epidwral? 
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Ymwadiad 
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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