
CARBON MONOCSID
Y Llofrudd Distaw
Er gwaetha’r cyhoeddusrwydd eang, dywedir 
bod rhwng 20 a 30 o bobl yn y DU yn marw bob 
blwyddyn yn eu cartrefi o ganlyniad i gael eu 
gwenwyno’n ddamweiniol gan Garbon Monocsid. 

Ymweliad Diogel ac Iach 
Rhad ac am ddim
Rhif ffôn: 0800 169 1234
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Beth yw’r symptomau?
• Mae’r effeithiau yn debyg i salwch bob dydd, felly gall fod yn anodd eu canfod, ond gallant 

gynnwys: 
• Cur pen, pendro a chyfog; 
• Teimlo’n gysglyd a theimlo’n wan. 

Peidiwch ag anwybyddu’r symptomau hyn:
• Os oes yna bobl yn yr un adeilad sy’n cael yr un problemau; 
• Os ydych wedi symud i mewn i’r adeilad yn ddiweddar; 
• Os ydych wedi cael cyfarpar newydd wedi’i osod, e.e. gwresogydd, popty; 
• Os ydych wedi cael gwaith wedi’i wneud a allai effeithio ar yr awyru, e.e. gwydro dwbl; 
• Os ydych yn teimlo’n well pan nad ydych yn yr adeilad; neu
• Os ydych wedi troi’r gwres ymlaen yn ddiweddar. 

Os caf fy effeithio, pa gamau y dylwn eu cymryd?
• Ewch allan i’r awyr agored. 
• Gofynnwch am help meddygol ar unwaith. 
• Peidiwch â defnyddio’r cyfarpar nes ei fod wedi cael ei archwilio gan beiriannydd cofrestredig. 
• Ar gyfer cyfarpar sy’n rhedeg ar nwy – ffoniwch y GOFRESTR GAS SAFE ar 0800 408 5500
• Ar gyfer cyfarpar sy’n rhedeg ar olew – ffoniwch OFTEC ar 0845 658 5080
• Ar gyfer tanwydd solet – ffoniwch HETAS ar 0845 634 5626

CARBON MONOCSID Y Llofrudd Distaw

Beth?
Mae Carbon Monocsid 
yn nwy gwenwynig 
sy’n ddi-liw, yn 
ddiarogl ac yn  
ddi-flas ac sy’n cael ei 
gynhyrchu pan fydd 
tanwydd carbon yn 
cael ei losgi (e.e. Olew, 
Nwy, Pren, Glo ayyb).
 

Sut? 
Trwy amddifadu’r 
celloedd o ocsigen a 
gwenwyno’r corff.

Pryd? 
Wrth losgi unrhyw 
danwyddau seiliedig ar 
garbon, e.e. nwy, glo, 
golosg, olew, petrol, ac 
ati, a hynny heb awyru 
digonol.

Mae’r tanwyddau’n 
parhau i losgi, ond yn 
hytrach na chynhyrchu 
carbon deuocsid, maent 
yn cynhyrchu carbon 
monocsid, a all fod yn 
farwol.

Pwy? 
Gall effeithio ar 
unrhyw un sy’n llosgi 
tanwyddau seiliedig 
ar garbon mewn ardal 
gaeedig.

Gall effeithio ar 
hen eiddo ac eiddo 
newydd.

Ffeithiau Carbon Monocsid
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Beth y gallaf ei wneud i atal gwenwyn Carbon 
Monocsid?
Sicrhewch awyriad digonol
• Sicrhewch fod yna ddigon o ocsigen lle bynnag y mae tanwydd yn cael ei losgi. 
• Mae cartrefi yn newid, er enghraifft gyda gwydro dwbl, felly nid oes gennym ddrafftiau 

‘naturiol’ ac efallai fod angen gosod system awyru. Gallai hyn olygu ffliw sy’n arwain allan, 
neu agoriad sy’n bodoli, megis simnai. 

• Gall llifddwr a chroniad o silt neu falurion effeithio ar yr awyriad ac achosi i nwy gronni. 
Mynnwch archwiliad gan beiriannydd achrededig. 

Cadwch eich ffliwiau’n glir
• Gall ffliwiau allanol gael eu rhwystro gan lystyfiant yn tyfu dros yr allanfa, neu gall malurion a 

nythod adar flocio simnai. 
• Weithiau, nid yw’n bosibl gollwng nwyon, e.e. mewn garej. Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n 

hanfodol sicrhau bod aer yn gallu llifo trwodd er mwyn atal nwy rhag cronni. 

Gofalwch fod dyfeisiau yn cael eu gwasanaethu – yn rhai hen a newydd
• Dylai gwasanaethau gynnwys archwiliad ‘gollwng nwyon’. Ar gyfer cyfarpar nwy, rhaid i’r 

peiriannydd fod wedi’i gofrestru gyda Gas Safe. 
• Dylai dyfeisiau nad ydynt wedi cael eu defnyddio am amser hir gael eu gwasanaethu cyn 

eu defnyddio. 

Cadwch yn ddiogel – gosodwch larymau Carbon Monocsid sydd yn gweithio
• Mae larymau Carbon Monocsid yn declyn diogelwch gwerthfawr, a gellir eu prynu gan 

nifer o fanwerthwyr dibynadwy ar y stryd fawr. 
• Sicrhewch eu bod wedi’u cymeradwyo o ran safon Brydeinig neu Ewropeaidd. 
• Peidiwch â defnyddio stofiau gwersylla neu ddyfeisiau eraill sy’n defnyddio gasolin, propan 

neu nwy naturiol y tu mewn os ydynt wedi’u bwriadu i’w defnyddio y tu allan.  

 
Pa help sydd ar gael?
• Gall gwneuthurwyr boeleri a thanau ddarparu canllawiau ar awyru a’r gofynion o ran 

ffliwiau, a dylai pob gosodiad newydd gydymffurfio â’r canllawiau hyn. 
• Mae’n hanfodol bod pob cyfarpar sy’n llosgi tanwydd carbon yn cael ei ddefnyddio yn 

unol ag argymhellion y gwneuthurwr, ac yn cael ei osod a’i wasanaethu gan beiriannydd 
achrededig. 

• Mae gan landlordiaid gyfrifoldeb i sicrhau bod pob cyfarpar yn ddiogel, ond mae’n rhaid i 
denantiaid ofyn a yw’r cyfarpar yn ddiogel cyn symud i mewn. 

CARBON MONOCSID Y Llofrudd Distaw



Ymweliad Diogel ac Iach rhad ac am ddim
Rhif ffôn: 0800 169 1234

Mae rhagor o wybodaeth am ddiogelwch 
nwy a’r peryglon i iechyd ar gael o nifer o 
ffynonellau. 
Mae Llinell Cyngor Diogelwch Nwy yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch ar gael ar 0800 300 363 

Ar gyfer symptomau a materion iechyd galw Iechyd Cymru 0845 46 47 neu 
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

I ddod o hyd i beiriannydd sydd wedi’i gofrestru gyda Gas Safe, ewch i wefan 
Gas Safe www.gassaferegister.co.uk neu ffoniwch 0800 408 5500

I ddod o hyd i beiriannydd sydd wedi’i gofrestru gydag OFTEC ar gyfer gwaith ar 
gyfarpar sy’n rhedeg ar olew neu danwydd solet, ewch i www.oftec.co.uk

I ddod o hyd i gwmni neu beiriannydd a gymeradwywyd gan HETAS ar gyfer 
cyfarpar biomas a chyfarpar tanwyddau solet eraill, ewch i www.hetas.co.uk  

Os ydych yn amau bod nwy yn gollwng, cysylltwch â’r Gwasanaeth Argyfwng 
Nwy Cenedlaethol: 0800 111 999 

I gael gwybodaeth am Garbon Monocsid a gwenwyn Carbon Monocsid, ewch i 
https://phw.nhs.wales/topics/carbon-monoxide/ 

Diogel 
ac Iach
Safe 
& Well

13
66

/2
02

1


