Yr hyn y dylai

dynion

gadw llygad amdanynt
Os oes gennych unrhyw arwyddion neu symptomau canser, dylech
weld eich meddyg teulu i gael eu gwirio. Y cynharaf y canfyddir y
canser, y mwyaf tebygol y bydd y driniaeth yn llwyddiannus.

Mannau geni annormal

Yr Ysgyfaint

Ceg a'r gwddf

• Peswch sy'n para am dair wythnos neu fwy.
• Newid mewn peswch yr ydych wedi'i gael
ers peth amser.
• Haint yn y frest sy'n gwrthod gwella.
Ymylon: Mae melanoma yn fwy
• Teimlo allan o wynt am ddim rheswm.
tebygol o fod ag ymylon anwastad
gydag ochrau garw.
• Yn pesychu gwaed.
• Llais crug sy'n para am dair wythnos neu fwy.
Lliw: Mae melanoma fel arfer yn fwy • Poen yn eich brest neu ysgwydd sydd ddim
nag un lliw, ac efallai bydd arlliw o
yn gwella.
frown, yn gymysg gyda du, coch, pinc,
gwyn neu las.
• Colli pwysau am ddim rheswm amlwg.
• Teimlo'n fwy blinedig na'r arfer.
Diamedr: Mae melanoma fel arfer yn
fwy na 6mm o led.
Anghymesuredd: Mae melanoma
(mannau geni canseraidd) yn debygol
o fod â siâp afreolaidd neu anwastad
(anghymesuredd).

Datblygu: Chwiliwch am newidiadau
ym maint, siâp neu liw man geni. Gall
newidiadau i fan geni fod yn arwydd
o felanoma.
Dylech hefyd gadw llygad am fan geni
sy'n pigo, cosi, gwaedu neu sy'n gras.

Coluddyn

Aren

• Gwaedu o'ch pen ôl.
• Gwaed yn eich pŵ am dair wythnos neu fwy.
• Pŵ mwy gwlyd neu ddolur rhydd sy'n para
am bedair wythnos neu fwy.
• Poen neu lwmp yn eich bol neu dwll y pen ôl
(rectwm).
• Teimlo nad ydych wedi gwagio'ch coluddyn
yn llwyr ar ôl mynd i'r tŷ bach.
• Colli pwysau am ddim rheswm amlwg.
• Teimlo'n fwy blinedig na'r arfer.

• Gwaed yn eich wrin.
• Lwmp yn eich bol, ochr neu gefn.

Pledren
•
•
•
•
•

• Briwiau yn y geg sydd ddim yn gwella.
• Tafod, ceg neu wddf dolurus sydd ddim yn
gwella.
• Chwydd neu lwmp newydd yn y geg
neu'r gwddf
• Newidiadau i'ch llais, megis crygni.
• Anhawster neu boen wrth gnoi, llyncu neu
siarad.
• Teimlo bod rhywbeth yn sownd yn eich gwddf.
• Newidiadau yn eich clyw, pigyn clust neu
boen o amgylch y glust.
• Dannedd rhydd neu ddannedd gosod sy'n
ffitio'n wael.
• Trwyn wedi blocio neu synnwyr gwahanol o
arogli neu flasu heb fod ag annwyd.
• Gwaedu yn y geg neu flasu gwaed.
• Colli pwysau am ddim rheswm amlwg.

Gwaed yn eich wrin
Angen pasio dŵr yn aml iawn.
Angen pasio dŵr yn sydyn.
Poen neu deimlad llosgi wrth basio dŵr.
Poen yn rhan isaf eich cefn neu fol.

Prostad

Caill

• Anhawster wrth geisio dechrau pasio dŵr.
• Angen pasio dŵr yn aml, yn enwedig yn
y nos.
• Llif gwan wrth basio dŵr.
• Angen pasio dŵr ar frys.
• Teimlo nad ydych wedi gwagio eich pledren
yn gyfan gwbl.
• Gwaed yn eich dŵr neu semen.
• Poen wrth basio dŵr neu alldaflu.

• Lwmp neu chwydd di-boen yn eich caill.
• Cur neu boen mud neu drymder yn eich
ceillgwd.
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Lleihau eich risg o ganser

Symptomau eraill

• Peidiwch ag ysmygu.

• Peidiwch â defnyddio
gwelyau haul.

• Lwmp yn unrhyw le ar
eich corff.

• Dewch i adnabod eich
corff fel y gallwch adnabod
unrhyw newidiadau.

• Colli pwysau neu flinder
heb reswm.

• Bwytewch ddiet cytbwys.
• Cadwch at bwysau iach.
• Byddwch yn egnïol yn
gorfforol.
• Lleihewch faint o alcohol
a yfwch.
• Cymerwch ofal yn yr haul.

• Mynychwch apwyntiadau
sgrinio pan y cewch
wahoddiad

• Gwaed yn eich wrin, pŵ,
poer neu chŵyd.
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Os oes gennych unrhyw arwyddion neu symptomau canser, dylech weld eich meddyg teulu i gael
eu gwirio. Y cynharaf y canfyddir y canser, y mwyaf tebygol y bydd y driniaeth yn llwyddiannus.
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peth amser.
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Datblygu: Chwiliwch am newidiadau
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newidiadau i fan geni fod yn arwydd o
felanoma.

Y Fron

Dylech hefyd gadw llygad am fan geni
sy'n pigo, cosi, gwaedu neu sy'n gras.

• Lwmp newydd neu ran sy'n teimlo'n fwy
trwchus yn eich bron neu gesail.
• Newidiadau ar eich teth, fel brech, rhedlif
neu'r deth yn newid cyfeiriad neu'n troi i
mewn.
• Newidiadau i groen ar eich bron, fel crychu,
pantiau neu gochni.
• Newid ym maint neu siâp eich bron.
• Poen neu anghysur cyson mewn un fron.

Coluddyn
• Gwaedu o'ch pen ôl.
• Gwaed yn eich pŵ am dair wythnos neu fwy.
• Pŵ mwy gwlyb neu ddolur rhydd sy'n para am
bedair wythnos neu fwy.
• Poen neu lwmp yn eich bol neu dwll y pen ôl
(rectwm).
• Teimlo nad ydych wedi gwagio'ch coluddyn yn
llwyr ar ôl mynd i'r tŷ bach.
• Colli pwysau am ddim rheswm amlwg.
• Teimlo'n fwy blinedig na'r arfer.

Y groth
• Gwaedu rhwng y mislif neu ar ôl diwedd y
mislif.
• Mislif trymach nag arfer, os nad ydych wedi
mynd trwy ddiwedd y mislif.
• Rhedlif gwaedlyd neu ddyfrllyd o’r wain.

Pledren
•
•
•
•
•

Gwaed yn eich wrin.
Angen pasio dŵr yn aml iawn.
Angen pasio dŵr yn sydyn.
Poen neu deimlad llosgi wrth basio dŵr.
Poen yn rhan isaf eich cefn neu fol.

Ofari
• Teimlo'n chwyddedig (bol wedi chwyddo) y
rhan fwyaf o'r amser.
• Teimlo'n llawn yn gyflym neu ddim yn teimlo
fel bwyta llawer.
• Poen yn rhan isaf eich bol neu belfis y rhan
fwyaf o'r amser.
• Angen pasio dŵr yn fwy aml nag arfer.
• Newidiadau mewn arferion y coluddyn,
megis dolur rhydd neu rwymedd.
• Poen cefn.
• Teimlo'n flinedig trwy'r amser.

Ceg y groth
• Gwaedu yn ystod rhyw, ar ei ôl neu rhwng y
misglwyf.
• Gwaedu ar ôl i'r diwedd mislif ddod i ben.
• Poen neu anghysur yn ystod rhyw.
• Rhedlif o'r fagina sy'n arogleuo'n anghynnes.
• Poen yn rhan isaf y cefn neu ardal y pelfis.

Lleihau eich risg o ganser

Symptomau eraill

• Peidiwch ag ysmygu.

• Peidiwch â defnyddio
gwelyau haul.

• Lwmp yn unrhyw le ar eich
corff.

• Dewch i adnabod eich
corff fel y gallwch adnabod
unrhyw newidiadau.

• Colli pwysau neu flinder
heb reswm.

• Bwytewch ddiet cytbwys.
• Cadwch at bwysau iach.
• Byddwch yn egnïol yn
gorfforol.
• Lleihewch faint o alcohol a
yfwch.
• Cymerwch ofal yn yr haul.
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sgrinio pan y cewch
wahoddiad

• Briwiau yn y geg sydd ddim yn gwella.
• Tafod, ceg neu wddf dolurus sydd ddim
yn gwella.
• Chwydd neu lwmp newydd yn y geg
neu'r gwddf
• Newidiadau i'ch llais, megis crygni.
• Anhawster neu boen wrth gnoi, llyncu
neu siarad.
• Teimlo bod rhywbeth yn sownd yn eich gwddf.
• Newidiadau yn eich clyw, pigyn clust neu
boen o amgylch y glust.
• Dannedd rhydd neu ddannedd gosod sy'n
ffitio'n wael.
• Trwyn wedi blocio neu synnwyr gwahanol o
arogli neu flasu heb fod ag annwyd.
• Gwaedu yn y geg neu flasu gwaed.
• Colli pwysau am ddim rheswm amlwg.

• Gwaed yn eich wrin, pŵ,
poer neu chŵyd.

A oes gennych unrhyw

symptomau?

Os oes gennych unrhyw arwyddion neu
symptomau, dylech weld eich meddyg
teulu i gael eu gwirio.
I gael cymorth, cyngor neu fwy o wybodaeth,
gallwch ffonio Macmillan am ddim ar 0808
808 00 00 dydd Llun i ddydd Gwener, 9am
tan 8pm neu ewch i macmillan.org.uk

