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Apnoea Cwsg Ataliol  (OSA)
Byw gyda’r cyflwr 

Problem anadlu yw apnoea cwsg ataliol, sy’n digwydd pan rydych chi’n cysgu. Gall effeithio ar unrhyw un 
– ar ddynion, ar ferched neu ar blant.

Pan fyddwch chi’n cysgu, mae cyhyrau’ch gwddw yn ymlacio. Mewn rhai pobl, mae llwybr anadlu culach 
yn golygu eu bod nhw’n chwyrnu. Ond, os yw eich gwddw yn cau’n gyfan gwbl, rydych chi’n stopio 
anadlu am gyfnod. I rai pobl, mae hyn yn digwydd drwy gydol y nos, ac apnoea cwsg ataliol yw’r enw 
arno. 

Mae apnoea cwsg ataliol yn amharu ar eich cwsg, a’ch gwneud chi’n gysglyd yn ystod y dydd. Os na chaiff 
ei drin, gall gael effaith fawr ar eich bywyd – efallai y byddwch chi’n teimlo’n flinedig pan fyddwch chi’n 
effro, ac mae peryg i chi syrthio i gysgu ar unrhyw adeg – felly nid yw’n ddiogel i chi yrru er enghraifft. Os 
na gewch chi gymorth, gall gael effaith fawr ar eich iechyd hefyd.

Rydym ni’n gwybod na chaiff lawer o bobl ddiagnosis. Y newyddion da yw bod modd ei drin yn effeithiol. 
Felly, daliwch ati i ddarllen er mwyn dysgu rhagor er eich lles chi, neu rywun rydych chi’n ‘nabod. 

Ar gyfer oedolion mae’r wybodaeth. Mae gennym hefyd wybodaeth am apnoea cwsg ataliol mewn plant 
ar blf.org.uk/support-for-you.
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Manteision triniaeth 
Mae pobl yn ymateb yn wahanol i driniaeth, ond rydych chi’n fwy tebygol o elwa dipyn. Er enghraifft: 

• bydd gennych fwy o egni ac yn llai cysglyd felly byddwch chi’n teimlo’n well yn gorfforol ac yn feddyliol 

• byddwch chi’n dechrau mwynhau pethau oedd gynt yn anodd i chi, fel aros yn effro i wylio ffilm 

• os oeddech chi’n gysglyd eithriadol wrth yrru, byddwch yn gallu gyrru’n ddiogel os allwch chi fodloni’r 
DVLA fod hyn dan reolaeth

Byw gyda’r cyflwr 
Mae triniaethau effeithiol a newidiadau y gallwch chi eu gwneud er eich lles eich hun. 

Sut mae trin fy nghyflwr?
Mae apnoea cwsg ataliol yn gyflwr tymor hir ac efallai y bydd angen i chi gael triniaeth gydol eich oes i 
reoli’r symptomau. Mae’r driniaeth yn canolbwyntio ar leihau faint o weithiau rydych chi’n cymryd saib 
wrth anadlu pan fyddwch chi’n cysgu. Fel hyn, dylech deimlo’n llai cysglyd yn ystod y dydd, dylai ansawdd 
eich bywyd wella, a dylai leihau eich siawns o gael cymhlethdodau iechyd a damweiniau. 

Bydd eich cymar hefyd yn elwa o’ch triniaeth. Bydd o/hi yn cysgu’n well hefyd gan na fyddwch chi’n 
chwyrnu nac yn symud cymaint yn y gwely. Byddwch chi’n fwy effro yn ystod y dydd, felly cewch amser da 
efo’ch gilydd.

Newidiadau mewn ffordd o fyw
Gallwch helpu i reoli symptomau’r cyflwr eich hun drwy wneud rhai newidiadau yn y ffordd rydych chi’n 
byw. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr drwy leihau faint o alcohol rydych chi’n yfed, colli pwysau a chael 
trefn dda amser gwely. Os ydych chi’n ysmygu, ceisiwch roi’r gorau iddi.  

Colli pwysau 

Mae’r amcangyfrifon yn amrywio, ond mae mwy na 60% o bobl sydd â’r cyflwr dros eu pwysau. Mae bod 
dros eich pwysau yn gallu effeithio ar eich anadlu. Wrth i bwysau’ch corff gynyddu, mae nifer y seibiau yn 
eich anadlu pan fyddwch chi’n cysgu hefyd yn cynyddu. Gall eich meddyg helpu i gyfrifo’r pwysau sy’n 
iach i chi, a rhoi cyngor i chi ar sut i golli pwysau os oes angen. 

Rhoi’r gorau i ysmygu

Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gall ysmygu ddifrodi eich llwybrau anadlu a’u gwneud nhw’n fwy 
tebygol o ddisgyn tra byddwch chi’n cysgu. Felly mae’n syniad da rhoi’r gorau iddi. 

Cadw’n actif 

Cyn gynted ag y byddwch chi’n dechrau gwneud mwy, bydd y peryglon i’ch iechyd yn lleihau, felly 
bydd cynyddu faint rydych chi’n ei wneud o les mawr i chi. Yn ôl gwaith ymchwil, gall ymarfer corff 
wella symptomau’r cyflwr.  Ceisiwch wneud o leiaf hanner awr o weithgarwch cymedrol bum gwaith yr 
wythnos. Mae hyn yn golygu gweithgarwch sy’n gwneud i chi anadlu’n drymach a chodi tymheredd eich 
corff, ond sy’n gadael i chi allu siarad ar yr un pryd. Ceisiwch godi hyn i 60 ac yna 90 munud, os yn bosib. A 
cheisiwch osgoi eistedd yn llonydd am gyfnodau hir. Mae’n syniad da hefyd ceisio gwneud gweithgarwch 
corfforol sy’n cryfhau eich cyhyrau ddwywaith yr wythnos. Rhowch gynnig ar weithgareddau sy’n golygu 
camu a neidio, fel dawnsio. Mae cario neu symud llwyth trwm fel siopa bwyd hefyd yn cyfrif. 
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Cyngor
• Os ydych chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gofynnwch am gael eich gollwng un stop 

ynghynt a cherdded gweddill y ffordd 

• Os ydych chi’n gyrru, parciwch y car yn bellach a cherdded gweddill y ffordd

• Cerddwch neu ewch ar eich beic i’r siopau, i’r gwaith neu i weithgareddau cymdeithasol 

• Dewiswch y grisiau yn hytrach na’r lifft 

• Gwnewch ymarfer corff efo ffrind

• Ymunwch â gymnasiwm neu raglen ymarfer corff, neu ewch i nofio efo teulu neu ffrindiau 

Cysgu’n well
Mae arferion a phatrymau cysgu da yn bwysig os ydych chi am deimlo’n dda ac yn hapus, ac maent yn 
ychwanegu at driniaethau cwsg eraill.

Ceisiwch fynd i’ch gwely a chodi’r un amser pob diwrnod. Cadwch eich ystafell wely yn dywyll ac yn 
dawel, a chysgu saith i wyth awr y noson.

Os ydych chi’n cysgu ar eich cefn, ceisiwch gysgu ar eich ochr yn lle i leddfu’ch symptomau. 

Cyngor
Am noson dda o gwsg:

• gwnewch ymarfer corff bob diwrnod – yn y bore sydd orau  

• ewch allan yn ystod y dydd ac i olau haul neu olau disglair

• cadwch dymheredd eich ystafell wely yn gyfforddus

• defnyddiwch eich gwely i gysgu a chael rhyw ynddo yn unig 

• gwnewch rywbeth i ymlacio cyn i chi fynd i gwely, fel cael bath cynnes

• os ydych chi wastad yn poeni am bethau amser gwely, ceisiwch wneud amser yn  ystod y dydd i nodi 
beth sy’n eich poeni, a’u cael nhw allan o’ch system

Beth i’w osgoi:

• gwneud ymarfer corff yn hwyr yn y dydd

• mynd i’r gwely yn rhy llwglyd neu’n rhy lawn

• bwyta bwydydd trwm, sbeislyd neu lawn siwgr cyn amser gwely 

• cael te neu goffi gyda’r nos 

• ysmygu

• yfed alcohol o fewn pedair i chwe awr o fynd i’r gwely

• edrych ar sgrin ddisglair (fel gliniadur, tabled neu ffôn glyfar) o fewn 30 munud o fynd i’r gwely. Mae’r 
golau yn amharu ar awydd eich corff i gysgu  

• cysgu yn ystod y dydd
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Triniaethau gan y clinig cwsg

Mae’n debyg y bydd angen i chi gael triniaeth arall yn ogystal â gwneud newidiadau yn eich ffordd o fyw.  

Dyfais MAD (Mandibular advancement devices) 
Dyfais i chi wisgo dros eich dannedd wrth gysgu. Mae’n dod â’ch gên isaf chi ymlaen, gan helpu i gadw 
eich llwybr anadlu ar agor. Caiff hefyd ei galw yn ddyfais geg, dyfais ‘mandibular advancement’, a gard 
ceg. Gallwch gael y driniaeth hon os oes gennych ffurf ysgafn neu gymedrol ar y cyflwr. Caiff dyfais MAD 
ei gwneud yn arbennig i chi gan weithiwr iechyd proffesiynol yn gweithio ochr yn ochr â’r gwasanaeth 
cwsg. Byddant yn gwneud argraffiadau o’ch dannedd top a gwaelod i wneud y ddyfais i chi. 

Triniaeth CPAP (Continuous positive airway pressure) 
Triniaeth CPAP yw’r driniaeth fwyaf effeithiol i bobl sydd â ffurf gymedrol neu ddifrifol ar y cyflwr. Gyda 
ffurf ysgafn ar y cyflwr, caiff y driniaeth ei hargymell dim ond os bydd eich symptomau yn effeithio ar 
ansawdd eich bywyd, neu os bydd triniaethau eraill wedi methu. Peiriant syml yw CPAP sy’n pwmpio aer 
drwy fasg i’w wisgo yn ystod y nos. Ei  bwrpas yw dal eich llwybr anadlu yn agored tra byddwch chi’n 
cysgu. Mae’n anfon aer ar wasgedd i mewn i ran uchaf eich llwybr anadlu i’w atal rhag disgyn neu gulhau. 
Y clinig cwsg neu’r peiriant ei hun fydd yn gosod y gwasgedd ar eich cyfer chi. Cyn gadael y clinig efo’r 
peiriant, mae’n hynod bwysig eich bod chi’n cael cyfarwyddiadau clir ar sut i ffitio’r masg, defnyddio’r 
peiriant a chadw’r offer yn lân. Mae’n hollbwysig eich bod chi’n defnyddio’r peiriant yn gywir. Fel arall, ni 
fydd y driniaeth yn effeithiol. Os nad ydych chi’n siŵr am unrhyw beth, holwch y clinig cwsg neu ffoniwch 
ein llinell gymorth ar 03000 030 555.

Llawdriniaeth 
Bydd llawdriniaeth yn opsiwn weithiau. Os ydych chi dros eich pwysau yn ofnadwy (efo BMI dros 40), gall 
llawdriniaeth i’ch helpu chi golli pwysau fod yn effeithiol iawn. Ychydig iawn o dreialon rheoli ar hap sydd 
yno i gefnogi mathau eraill o lawdriniaeth. Gall llawdriniaethau eraill fod o gymorth mewn nifer bach o 
achosion, fel pobl sydd ag adenoidau a thonsiliau mawr, a pholypau yn y trwyn. Ond, nid yw llawdriniaeth 
ar y meinwe meddal yng nghefn y geg a thop y llwybr anadlu yn effeithiol fel arfer, felly mae’n cael ei 
defnyddio llai a llai.  

Arfer efo triniaeth apnoea cwsg ataliol
Efallai y cymerwch chi rywfaint o amser i ddod i arfer byw efo apnoea cwsg ataliol a’ch cyfarpar. Bydd 
hyn yn haws i rai pobl nag eraill. Os ydych chi’n teimlo bod y driniaeth yn anodd, neu’n teimlo’n bryderus 
neu’n isel, siaradwch efo’ch clinig cwsg neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 03000 030 555. 

Arfer efo dyfais MAD
Pwrpas MAD yw cadw eich llwybr anadlu ar agor wrth i chi gysgu. Mae llawer o wahanol ddyfeisiau ar gael 
ond mae’n well cael un wedi’i gwneud yn arbennig i chi gan weithiwr gofal iechyd cymwys. Os ydych chi’n 
byw mewn ardal sy’n rhoi’r dyfeisiau hyn ar bresgripsiwn ar y GIG, cewch eich anfon at arbenigwr a fydd 
yn gwneud y ddyfais ar eich cyfer chi. Fel arall, efallai bydd rhaid i chi brynu un eich hun. 

Pa bynnag ffordd, efallai y byddai’n werth rhoi cynnig ar ddyfais barod oddi ar silff siop yn gyntaf, i weld 
os allwch chi oddef cael un yn eich ceg wrth i chi gysgu. Peidiwch â’i defnyddio am fwy na phedair i chwe 
wythnos. 

Os yw’r ddyfais yn annifyr ar eich dannedd, gofynnwch am gyngor gan eich clinig cwsg i ofalu nad yw’n 
gwneud unrhyw niwed. Efallai y teimlwch chi fod eich gên yn brifo yn y bore, ond bydd hyn fel arfer yn 
gwella ar ôl ychydig. Mae’n cymryd amser i ddod i arfer efo dyfeisiau yn y geg, felly daliwch ati. Dylai’r 
ddyfais bara ryw ddwy flynedd. 
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Arfer efo Triniaeth CPAP 
Bydd rhai pobl yn deffro’r bore cyntaf ar ôl CPAP yn teimlo dipyn gwell yn syth, ond bydd eraill yn gweld 
bod hyn yn cymryd hirach. Gall CPAP deimlo ychydig yn rhyfedd ar y dechrau, ac efallai y bydd temtasiwn 
i chi beidio â’i defnyddio. Ond buan y bydd pobl sy’n dal ati efo CPAP yn dod i arfer ac yn gweld eu 
symptomau yn gwella’n sylweddol – ymhen wythnos o’i defnyddio’n gyson. Wrth ofyn i bobl am eu 
profiad nhw o ddefnyddio’r ddyfais, dywedodd ryw draean wrthym eu bod nhw wedi cymryd dros chwe 
mis i ddod i arfer. Ond dywedodd pawb bron mai dyma’r driniaeth orau iddyn nhw. Yn ôl gwaith ymchwil, 
po fwyaf y gwnewch chi ddefnyddio’r ddyfais pob nos, y mwyaf o fudd gewch chi. Ceisiwch ei defnyddio 
pob nos, yn enwedig ar ddechrau’r nos, pan rydym ni’n tueddu i gysgu ddyfnaf. Os cewch chi broblemau, 
gofynnwch i’ch clinig cwsg am help.  

Y peiriant CPAP
Mae’r peiriant yn chwythu aer dan wasgedd drwy fasg ac yn gwneud sŵn isel – bydd angen i chi a’ch 
cymar arfer efo’r sŵn. Mae’n defnyddio’r aer sydd yn yr ystafell, a chyflenwad pŵer arferol. Dylai bara ryw 
saith mlynedd. 

Gwasgedd aer
Ni fyddwch chi’n gallu newid y gwasgedd unwaith i’r clinig ei osod. Mae opsiwn ‘ramp’ ar rai peiriannau 
i chi ddod i arfer efo’r gwasgedd. Mae’r peiriant yn dechrau ar wasgedd isel ac yn codi i’r gwasgedd 
sydd wedi’i osod dros y munudau cyntaf. Mae’n naturiol i chi deimlo ei bod hi’n anoddach anadlu allan. 
Unwaith y byddwch chi wedi cysgu, bydd eich corff yn arfer efo hyn, ond gall gymryd amser. 

Y masg
Daw masgiau CPAP mewn gwahanol siapiau a meintiau: 
• masg i’w wisgo dros eich trwyn. Bydd angen i chi gau eich ceg wrth gysgu. 
• masg dros eich trwyn a’ch ceg. Mae’n gweithio os ydych chi’n anadlu drwy eich ceg wrth gysgu, os oes 

rhwystr yn eich trwyn, neu os ydych chi’n dal i chwyrnu efo masg trwyn. 
• masg sy’n gorchuddio eich wyneb i gyd.
• clustogau trwyn, sy’n ffitio yn erbyn eich ffroenau. 

Dylai’r clinig allu eich helpu chi i ddod o hyd i’r masg gorau i chi. 

Cael sêl dda
Mae clustog meddal, hyblyg ar y masg sy’n gorffwys yn erbyn eich wyneb. Mae’n bwysig cael y glustog 
hon yn y lle iawn fel ei bod yn gyfforddus, ddim yn brifo, ac yn creu sêl dda heb ollwng aer allan. Os bydd 
y masg yn rhy llac neu’n rhy dynn, ni fydd y sêl yn effeithiol. 

Y tiwb
Mae’r tiwb hyblyg yn cario aer o’r peiriant i’ch masg. Gall fod yn fwy cyfforddus i chi redeg y tiwb dros eich 
pen a thu ôl i’ch pen. Drwy newid lle mae’r peiriant, gallwch ddod o hyd i rywle cyfforddus i roi’r tiwb. 

Lleithydd  
Bydd CPAP yn brafiach i rai pobl os ydynt yn cael lleithydd (humidifier) i wlychu a chynhesu’r aer o’r 
peiriant. Bydd rhai clinigau yn rhoi lleithydd i chi gyda’ch peiriant heb i chi orfod gofyn. Bydd clinigau eraill 
yn rhoi un i chi os gwelwch chi fod yr aer o’ch peiriant yn anghyfforddus o oer a sych. 

Gofalu am eich peiriant CPAP 
Dylai bod cyfarwyddiadau efo’ch peiriant CPAP yn dweud wrthych sut i’w ddefnyddio, cadw’r rhannau yn 
lân, a golchi neu newid y ffilteri. Dilynwch gyfarwyddiadau’r cwmni pob tro.
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Ga’ i yrru efo apnoea cwsg ataliol? 

Os ydi’r cyflwr arnoch chi, gallwch fod yn gysglyd iawn sy’n effeithio ar eich gallu i yrru’n ddiogel. 

Os ydych chi’n gysglyd, rydych chi’n llai effro ac yn ymateb yn arafach. Mae’n effeithio ar eich gallu i farnu 
a gweld, a ni allwch chi ganolbwyntio cystal. Efallai bydd eich tymer yn newid hefyd, ac y byddwch chi’n 
fwy ymosodol tu ôl i’r olwyn. Bydd y problemau hyn yn fwy wrth yrru yn ystod y nos.  

Bydd eich meddyg yn awgrymu i chi roi’r gorau i yrru os ydych chi mor gysglyd nes bod hyn yn debygol o 
gael effaith andwyol ar eich gallu i yrru – beth bynnag fo’r rheswm. 

Os yw eich gwaith yn golygu bod rhaid i chi yrru, mae’n bosib y cewch eich asesu a’ch trin yn gynt. Mae 
llawer o glinigau cwsg yn cynnig gwasanaeth cyflym i bobl sy’n gyrru am fywoliaeth fel nad yw eich 
cyflwr yn tarfu gormod ar eich gwaith.

Pryd mae’n rhaid mi ddweud wrth y DVLA? 

Rhaid i chi ddweud wrth y DVLA (Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau) os cewch ddiagnosis o 
apnoea cwsg ataliol a’ch bod yn teimlo’n gysglyd eithriadol pan fyddwch chi’n gyrru.

Dyma gyngor yr Asiantaeth: 

• Rhaid i chi ddweud wrth yr Asiantaeth os oes gennych drwydded yrru gyfredol o unrhyw fath 

• Gallwch ddweud wrth yr Asiantaeth ar lein, neu drwy lawr lwytho ffurflen SL1 oddi ar  gov.uk/
obstructive-sleep-apnoea-and-driving

• Gallwch hefyd ddweud wrth yr Asiantaeth drwy’r post, ffacs neu ffôn 

• Derbynnir hysbysiad trydydd parti ar ddu a gwyn yn unig, a rhaid i’r sawl sy’n  ysgrifennu’r 
llythyr ei arwyddo 

• Rhowch eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch dyddiad geni

• Bydd yr Asiantaeth yn anfon ffurflen SL1 atoch er mwyn i chi roi manylion am eich cyflwr. 
Mae hyn hefyd yn ffordd i chi roi caniatâd i ymgynghorwyr meddygol yr Asiantaeth ofyn am 
wybodaeth gan y meddyg sy’n gyfrifol am eich problem cwsg. 

• Gall yr Asiantaeth gymryd dipyn o amser i gwblhau ei hymholiadau. Yn y cyfamser, dylech siarad efo’ch 
meddyg neu arbenigwr am yrru

Pryd ga’ i yrru eto?

Unwaith y bydd apnoea pobl sydd â thrwydded i yrru car neu feic modur yn cael ei drin yn llwyddiannus, 
cânt yrru unwaith eto. Efallai y caiff hyn ei adolygu pob tair blynedd gan arbenigwr cwsg. Mae hyn hefyd 
yn wir am bobl sydd â thrwydded i yrru bws, coets neu lori. Ond, caiff y gyrwyr hyn eu hasesu’n fwy 
rheolaidd, fel arfer pob blwyddyn, gan arbenigwr cwsg. 

http://gov.uk/obstructive-sleep-apnoea-and-driving
http://gov.uk/obstructive-sleep-apnoea-and-driving
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Gwyliau a theithio dramor 

Bydd angen i chi gynllunio ychydig bach mwy os yw’r cyflwr arnoch chi a’ch bod yn defnyddio peiriant 
CPAP. 

Paratoi am eich gwyliau 

Wrth gynllunio eich gwyliau, meddyliwch am: 

• sut fyddwch chi’n teithio, a ble fyddwch chi’n aros

• yswiriant teithio

• y cyflenwad pŵer i redeg eich peiriant CPAP – yn enwedig y foltedd os ydych chi’n mynd dramor 

• mynd ag angen unrhyw offer ychwanegol neu wrth gefn, fel cebl ymestyn a  masg, a phlygiau 
gwahanol

• unrhyw beryglon iechyd neu hylendid

Os ydych chi’n teithio dramor, gall eich clinig cwsg roi llythyr i chi yn egluro eich peiriant CPAP i 
swyddogion diogelwch a thollau, rhag ofn iddynt holi. 

Hedfan

Os ydych chi’n hedfan:

• ewch â’ch peiriant CPAP efo chi yn eich llaw pob tro. Gofynnwch i’r cwmni hedfan os gewch chi fynd â’r 
un faint o bwysau o fagiau llaw efo chi hefyd 

• gofynnwch os all y cwmni hedfan ddarparu pŵer i’ch peiriant wrth hedfan, yn enwedig ar deithiau pell 
mewn awyren. 

• os ydych chi’n hedfan yn bell ac yn teimlo’n bryderus, gallwch feddwl am ddefnyddio dyfais geg. Os 
felly, ceisiwch ei defnyddio ambell waith er mwyn arfer. 

Teithio ar y môr

Holwch am ddefnyddio CPAP ar fwrdd y llong, yn enwedig os ydych chi’n mynd ar long hwylio. Holwch 
am bŵer, foltedd, plygiau a ble mae’r cyflenwad pŵer. 

Lle rydych chi’n aros

Gofalwch fod cyflenwad pŵer eich peiriant CPAP yr un fath â hwnnw a fydd yn eich lle aros. Mae switsh 
i newid foltedd ar rai peiriannau, neu efallai bydd angen i chi fynd â phlwg i newid y cyflenwad pŵer os 
ydych chi’n teithio dramor. 

Gofynnwch am gebl ymestyn os nad oes soced wrth ymyl eich gwely. Neu ewch ag un efo chi. 

Os ydych chi’n gwersylla neu’n aros ar gwch, bydd rhai clinigau yn fodlon rhoi menthyg peiriant i chi sy’n 
defnyddio cyflenwad DC 12 foltedd. Neu fe allwch chi brynu gwrthdroydd neu drawsnewidydd er mwyn i 
chi ddefnyddio eich peiriant oddi ar fatri.  

Os ydych chi’n aros efo ffrindiau neu deulu, byddai’n syniad da egluro am eich peiriant CPAP, yn enwedig 
os oes ganddynt blant. 



Cysylltwch â ni er mwyn 
darganfod cymorth yn agos i chi.

Llinell gymorth: 03000 030 555

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-5yh

Ni fydd galw ein llinell gymorth fyth yn 
costio mwy na galwad lleol ac mae’r galwad 
fel arfer yn rhad ac am ddim,  
hyd yn oed ar ffôn symudol.

helpline@blf.org.uk blf.org.uk

British Lung Foundation
73-75 Goswell Road
London EC1V 7ER
Elusen gofrestredig yng Nghymru 
a Lloegr (326730), yr Alban (038415) 
ac Ynys Manaw (1177)

Cod: BK32             Fersiwn: 3
Adolygiad diwethaf: Ionawr 2019  
Adolygiad nesaf : Rhagfyr 2020 
Rydym ni’n gwerthfawrogi adborth ar ein gwybodaeth. Er mwyn 
mynegi eich barn, ac am y fersiwn diweddaraf o’r wybodaeth 
hon a chyfeirnodau, galwch y llinell gymorth neu ymwelwch â 
blf.org.uk

© British Lung Foundation 2019  OSA - beth sydd angen i chi wybod
blf.org.uk/osa8

Rhagor o wybodaeth a chymorth 

Cymorth ariannol
Nid oes budd-daliadau penodol i bobl sydd ag apnoea cwsg ataliol, ond efallai bod gennych hawl i gael 
budd-daliadau a chymorth cyffredinol. Darllenwch fwy ar blf.org.uk/support-for-you/welfare-benefits 
neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 03000 030 555.

DVLA
Am wybodaeth am yr hyn sydd angen i chi wneud os ydych chi’n gyrru ac efo’r cyflwr gov.uk/
contact-the-dvla

Ymholiadau meddygol gyrwyr
Ffôn: 0300 790 6806 Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 5:30pm Dydd Sadwrn, 8am tan 1pm 

Hope2Sleep
Cymorth i bobl sy’n byw efo’r cyflwr, a chyngor ymarferol ar gysgu efo CPAP hope2sleep.co.uk 
0300 102 9711

Cymdeithas Ffisioleg a Thechnoleg Anadlu 
artp.org.uk 

Llyfrau 
A monkey, a mouse and a CPAP machine: At home with Rufus the chatty chimp. Marion Maz Mason and Steve 
B Mason

Llyfr plant wedi’i ysgrifennu i deuluoedd i egluro sut mae peiriant CPAP a masg yn helpu rhywun sy’n byw 
efo apnoea cwsg ataliol i gysgu’n sownd. 

CPAP and ventilator secrets. Marion Maz Mason gyda Steve B Mason, rhagair gan Dr John Shneerson MA 
DM FRCP

Mae’r ddau lyfr i’w cael ar hope2sleep.co.uk neu 0300 102 9711.

Why we sleep. Matthew Walker: Mae’r llyfr yn edrych ar waith ymchwil diweddar i egluro pam bod cwsg yn 
bwysig.

http://blf.org.uk/support-for-you/welfare-benefits
http://gov.uk/contact-the-dvla 
http://gov.uk/contact-the-dvla 
http://hope2sleep.co.uk
http://artp.org.uk 
http://hope2sleep.co.uk

