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CRYNODEB GWNEUTHURWYR PENDERFYNIADAU 
 

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth 

ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon sydd ddim yn 

ddifrifol y tu allan i’r ysbyty; oes yna grwpiau penodol o bobl y mae 

adfywio cardio-pwlmonaidd mecanyddol yn gweithio mor dda ag 

adfywio cardio-pwlmonaidd â llaw iddyn nhw, ac sy’n cynrychioli 

gwerth da am arian? 

 

 
Rhif CGP: 001 (Chwefror 2018) 

 

Ffigwr 1. LUCAS® 3 Ffigwr 2. AutoPulse®
 

(Ailgynhyrchwyd gyda chaniatâd gan Stryker) (Ailgynhyrchwyd gyda chaniatâd gan Zoll) 

Pam bod TIC yn arfarnu’r pwnc hwn? 

Gofynnodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i Technoleg Iechyd 
Cymru gefnogi gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ynghylch a ddylid defnyddio 
dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest fel mater o drefn ar draws y gwasanaeth 
ambiwlans yng Nghymru. 

 

Tystiolaeth: 

 Nid yw nifer o hap-dreialon wedi’u rheoli o ansawdd uchel a metaddadansoddi yn 
dangos unrhyw fudd dros berfformio adfywio cardio-pwlmonaidd gyda dau fath 
gwahanol o ddyfais cywasgu mecanyddol y frest, o’i gymharu â pherfformio 
adfywio cardio-pwlmonaidd â llaw. 

 Nid ydy dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest yn gosteffeithiol pan maen nhw’n 
cael eu defnyddio ar draws y gwasanaeth ambiwlans.

Mae TIC yn cynghori nad ydy defnyddio dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest fel 

mater o drefn ar draws y gwasanaeth ambiwlans yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth 

ar hyn o bryd. 
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 Mae barn arbenigol yn awgrymu y gallai dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest fod 
yn ddefnyddiol i mewn achosion lle methu sicrhau y gallant gael cludiant I gael 
triniaeth achub bywyd mewn ysbyty o fewn cyfnod byr o amser. Nid ydym yn 
gwybod beth ydy effeithiolrwydd clinigol a chost y driniaeth hon, felly mae angen 
archwilio gwasanaeth o’r fath yn ofalus iawn. 

 
 

CRYNODEB GWNEUTHURWYR PENDERFYNIADAU 
 

Cyd-destun 
 

Y llynedd, cafodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ei galw i 
5,800 o achosion o ataliadau’r galon, a cheisiwyd perfformio triniaeth adfywio cardio- 
pwlmonaidd (CPR) ar 2,832 o gleifion. Mae tua 8% o gleifion o'r fath yn y DU yn 
goroesi i gael eu rhyddhau o'r ysbyty. Fel y dywed y Cynllun ar gyfer Ataliad y Galon y 
Tu Allan i’r Ysbyty (OHCA) i Gymru, mae hwn yn fater pwysig i Gymru, ac mae 
strategaethau'n cael eu datblygu i wella cyfraddau goroesi. 

 

Un dull a awgrymir ar gyfer gwella cyfraddau goroesi ydy defnyddio dyfeisiau cywasgu 
mecanyddol y frest i berfformio Adfywio Cardio-Pwlmonaidd mewn modd cyson, hyd 
yn oed pan fydd y claf yn cael ei gludo ar stretsier neu mewn ambiwlans. Mae dau 
fath gwahanol o ddyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest wedi bod ar farchnad y DU ers 
dros ddeng mlynedd, ac maen nhw wedi cael eu profi mewn hap-dreialon wedi’u 
rheoli i drin OHCA. Dyfais piston ydy’r Lucas, sydd â chwpan sugno sy'n cywasgu ac yn 
datgywasgu. Mae’r ddyfais yn defnyddio band sy'n dosbarthu llwyth sy'n ffitio o 
amgylch brest y claf ac sydd yna’n cywasgu, ac yn cynnwys bwrdd cefn ar gyfer cludo 
cleifion. 

 

Ar hyn o bryd, mae’r LUCAS yn cael ei ddefnyddio gan Wasanaeth Adalw a 
Throsglwyddo Meddygol Brys Cymru mewn tri ambiwlans awyr a pum car ymateb 
cyflym. Mae wedi cael ei ddefnyddio gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru mewn treial clinigol ond nid yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. 
Mae’r AutoPulse wedi cael ei dreialu am gyfnod o amser yng Nghaerdydd. 

 

Tystiolaeth ar Effeithiolrwydd Clinigol, Diogelwch, Dadansoddi Economaidd a 
Materion Cleifion 

 

Mae amryw o fetaddadansoddiadau o safon o dri o hap-dreialon diweddar, mawr, 
wedi’u rheoli, ac o ddau o hap-dreialon hŷn, llai, wedi’u rheoli, wedi cael eu 
perfformio o gywasgiad mecanyddol y frest yn erbyn perfformio adfywio cardio- 
pwlmonaidd â llaw. Roedd gan y treialon feini prawf eithrio llym, yn cynnwys 
elfennau fel y rheiny sy'n feddygol briodol i geisio adfywio, dylai'r ambiwlans fod wedi 
cyrraedd o fewn cyfnod penodol o amser (e.e. 12 munud), a bod ataliad ar y galon 
wedi’i weld. Mae'r treialon hyn, a brofwyd ar 12,206 o gleifion, yn dangos tystiolaeth 
gyson nad ydyw trin pobl sydd wedi cael ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty gyda'r 
naill ddyfais na'r llall yn well na'r dechneg adfywio cardio-pwlmonaidd sydd yn cael ei 

Statws cyngor TIC ydy y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r cyngor hwn neu 

gyfiawnhau pan nad yw’r cyngor wedi cael ei ddilyn. Bydd TIC yn gwerthuso 

effaith ei gyngor. 
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rhoi gan wasanaethau ambiwlans hyfforddedig. Roedd hyn yn amlwg ar gyfer 
amrywiaeth o ganlyniadau, gan gynnwys dychwelyd cylchrediad naturiol a goroesi. 

 

Mae rhai o’r hap-dreialon wedi’u rheoli wedi adrodd nifer fach o ddigwyddiadau 
anffafriol, sy’n ymwneud yn bennaf ag anafiadau gwahanu’r gawell asennau a’r frest, 
sy'n unol â'r rheiny a nodwyd ar y Cyfarwyddiadau ar gyfer Defnyddio'r ddyfais. 

 

Cost sylfaenol y ddyfais AutoPulse a’i chydrannau ydy £9,060, gyda chostau 
ychwanegol ar gyfer hyfforddiant. Cost sylfaenol y ddyfais LUCAS 3 ydy £9,760, gyda 
chostau ychwanegol ar gyfer cydrannau a hyfforddiant. O ystyried y diffyg budd yn 
nhermau ansawdd bywyd a goroesi, mae dadansoddiad o ddefnyddioldeb y gost mewn 
perthynas â’r ddyfais LUCAS 2 yn dangos ei bod yn cael ei dominyddu gan driniaeth 
adfywio cardio-pwlmonaidd â llaw (mwy costus, llai effeithiol). Ni chanfuwyd unrhyw 
werthusiadau economaidd gan gleifion ar gyfer yr AutoPulse. 

 

Astudiwyd ansawdd bywyd yn nhreial mawr y DU, ac ni chanfuwyd unrhyw wahaniaeth 
rhwng y rheiny a dderbyniodd driniaeth gyda’r ddyfais LUCAS a'r rheiny a dderbyniodd 
driniaeth adfywio cardio-pwlmonaidd â llaw. Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaethau 
eraill gan gleifion ar gyfer yr AutoPulse. 

 
Materion sefydliadol 

 
Mae arbenigwyr yn gwneud amrywiaeth o awgrymiadau ynghylch poblogaethau lle 
gallai dyfeisiau mecanyddol cywasgu y frest fod yn ddefnyddiol. Gellir crynhoi'r rhain 
fel rhai sy'n ymwneud â sefyllfaoedd lle mae angen cludo cleifion i driniaeth 
benodedig mewn ysbyty mewn cyfnod byr o amser. Mae'r nifer o achosion lle byddai 
hyn yn angenrheidiol yn fach ac yn amlwg, ni fyddai’n bosib dosbarthu'r dyfeisiau yn 
gosteffeithiol ymhlith y gwasanaeth ambiwlans cyfan yng Nghymru. Gallai defnyddio 
dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest mewn cerbydau ymateb cyflym neu 
hofrenyddion, gydag o leiaf un aelod o’r tîm fesul tîm sydd wedi'i hyfforddi'n benodol, 
fod yn ddichonadwy. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod effeithiolrwydd clinigol a’r 
effeithiolrwydd o ran cost sydd ynghlwm â hyn. 

 

Ymchwil Pellach 
 

Pan fydd dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest yn cael eu defnyddio mewn cerbydau 
ymateb brys yng Nghymru i drin ataliad y galon nad yw'n drawmatig y tu allan i'r 
ysbyty, mae angen cynnal archwiliad sy’n cysylltu â chofrestr OCHA y DU. 
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Cyfrifoldebau o ran Ystyried y Cyngor hwn 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (TIC) yn sgil argymhelliad y Gweinidog1,2 i gefnogi dull 
strategol, cenedlaethol o nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a gofal. Mae Panel Arfarnu TIC yn cynnwys uwch 
gynrychiolwyr o bob Bwrdd yng Nghymru, sydd ag awdurdodiad dirprwyedig i lunio 
Crynodebau Gwneuthurwyr Penderfyniadau sy'n amlinellu Cyngor ‘gan GIG Cymru, ar gyfer 
GIG Cymru '. Statws cyngor TIC ydy ' mabwysiadu neu cyfiawnhau '. Mae Llywodraeth Cymru 
yn disgwyl bod cyngor TIC yn cael ei weithredu, a bod hyn yn cael ei archwilio'n rheolaidd gan 
TIC. 3 

 

Bwriad y cyngor yn y ddogfen hon ydy helpu gwneuthurwyr penderfyniadau yn y system gofal 
yng Nghymru i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth wrth benderfynu ar le technolegau 
iechyd a thrwy hynny, wella ansawdd gwasanaethau gofal. 

 
Seiliwyd cynnwys y Crynodeb hwn ar y dystiolaeth a'r ffactorau oedd ar gael ar adeg ei 
gyhoeddi. Adolygwyd sail dystiolaeth ryngwladol ac ymgynghorwyd ag arbenigwyr pwnc 
allanol ac aelodau Pwyllgor TIC er mwyn cyd-destunoli’r dystiolaeth sydd ar gael i Gymru. 
Gofynnir i ddarllenwyr ystyried cyffredinedd y dystiolaeth a adolygwyd i GIG Cymru, y gallai 
treialon a thechnolegau newydd fod wedi dod i'r amlwg ers y cyhoeddiad cyntaf, a bod 
posibiliad na fydd y dystiolaeth a gyflwynwyd yn gyfredol erbyn hyn. Cydnabyddir mai 
tystiolaeth ydy dim ond un o'r ffynonellau sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau a 
chynllunio. 

 
Nid ydy'r cyngor hwn yn diystyru cyfrifoldeb unigol gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud 
penderfyniadau wrth ymarfer eu barn glinigol yn amgylchiadau cleifion unigol, mewn 
ymgynghoriad â'r claf ac/neu y gwarcheidwad neu’r gofalwr. 

 

Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran o'r cyngor hwn heb fod y cyngor cyfan yn cael ei 
ddyfynnu'n llawn. Mae'r cyngor hwn yn cynrychioli barn TIC ar y dyddiad a nodir. Ni chaiff 
cyngor TIC ei ddiweddaru fel mater o drefn. Fodd bynnag, gellir ystyried ei adolygu os bydd y 
rhanddeiliaid yn gofyn am hynny, ar sail tystiolaeth newydd a gyhoeddwyd sy'n debygol o 
newid y cyngor a roddwyd yn sylweddol. 

 
Gellir gweld gweithdrefnau gweithredu safonol, sy'n amlinellu dulliau adolygu tystiolaeth TIC 
a’i fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei gyngor, ar wefan TIC. 

 
 

Cydnabyddiaethau. Hoffai TIC ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a roddodd sylwadau ar 
fersiwn ddrafft o’r ddogfen Crynodeb Gwneuthurwyr Penderfyniadau. 

 

Gofynnwyd am ddatganiadau buddiannau gan yr holl arolygwyr. Ystyriwyd yr holl gyfraniadau 
gan arolygwyr gan Grŵp Asesu TIC. Fodd bynnag, nid oedd gan yr adolygwyr unrhyw ran mewn 
awduriaeth na rheolaeth olygyddol, ac mae'r safbwyntiau a fynegir yn rhai Technoleg Iechyd 
Cymru. 

 

Cadeirydd, Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru 

 
 

1. Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mynediad at 
dechnolegau meddygol yng Nghymru. Rhagfyr 2014. 

2. Ymateb i Argymhellion gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymchwiliad i’r Mynediad at 
Dechnolegau Meddygol yng Nghymru. Chwefror 2015. 



Enw’r ffeil: 20180216 HTW mCPR DMS v0.5 for AP Fersiwn: 0.5 Dyddiad: 26 November 2018 

Cynhyrchwyd gan: Technoleg Iechyd Cymru Tudalen 5 Dyddiad adolygu: Chwefror 2020 

 

3. Gething, V. Llythyr i Gadeiryddion yr Holl Fyrddau Iechyd ynghylch Cyllid ar gyfer 
triniaeth Symbylu’r Nerf Sacrol yng Nghymru. VG_01655_17. Medi 2017. 

     Mae’r gwaith hwn wedi’i drwyddedu o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

