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TELEOFAL

Mae’r gwasanaeth teleofal yn galluogi pobl i alw am gymorth os ydynt yn cwympo, yn mynd yn sâl neu mewn 
argyfwng yn y cartref. Caiff galwadau eu hanfon at ganolfan fonitro sy’n cael ei staffio 24 awr y dydd, 7 diwrnod 
yr wythnos. Bydd y gweithredwyr yn cysylltu â rhywun ar eich rhan. Dim ond pwynt pŵer trydan sydd ei angen 
arnoch i osod uned larwm.

LARYMAU CROG

Nid oes rhaid i chi drefnu larwm pendant trwy’r gwasanaeth hwn.  Mae amrywiaeth o ddarparwyr y gallwch 
ddewis rhyngddynt. Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, e-bost Lifeline@merthyr.gov.uk

Cyngor Sir Fynwy, e-bost CSF - Llinell Ofal  Careline@monmouthshire.gov.uk 
Fel ein partner, gall Cyngor Sir Fynwy gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion Casnewydd fel trefniant preifat am 
dâl gosod o £50 ac yna £4.50 yr wythnos. 

Mae opsiynau Teleofal ar gael trwy Gyngor Dinas Casnewydd y gellir eu hystyried os ydych yn gymwys ar ôl 
asesiad. Sylwer y codir tâl am y gwasanaeth hwn, sef  £4 yr wythnos ar hyn o bryd.

GWNEUD CAIS

SUT I WNEUD CAIS AM ASESIAD TELEOFAL

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofyn am y tîm therapi 
galwedigaethol cymunedol.

Yna byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich ceisiadau a chynnig gwybodaeth a chyngor. Cynigir asesiad os 
teimlwn fod angen help ychwanegol arnoch. 

Os ydych yn gymwys, cewch gynnig un neu ragor o’r darnau offer hyn:

• synhwyrydd cwympiadau • synwyryddion cadeiriau a gwelyau
• synhwyrydd epilepsi  • diogelwch yn y cartref  - galwr ffug
• Oriawr GPS

CYFLWYNIAD

Croeso i wybodaeth Cyngor Dinas Casnewydd am dechnoleg gynorthwyol...

Gallai’r canllaw hwn eich helpu i ddod o hyd i atebion i broblemau rydych chi neu’ch anwyliaid yn eu 
hwynebu oherwydd materion iechyd sydd gennych ar hyn o bryd neu anabledd. Gall eich galluogi i 
gyflawni tasg na allech chi ei gwneud fel arfer neu y byddai angen cymorth ychwanegol arnoch i’w 
chyflawni. Nod y dechnoleg hon yw hyrwyddo annibyniaeth, dewis a rheolaeth. 

Os nad ydych yn dymuno cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd ond yr hoffech gael rhywfaint o gyngor 
o hyd, yna mae AskSARA yn ganllaw hunangymorth ar-lein sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth arbenigol 
am gynhyrchion ac offer ar gyfer oedolion a phlant hŷn ac anabl. Bydd AskSARA yn llunio adroddiad 
personol, gan ddarparu cyngor clir wedi’i deilwra a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ar ffyrdd o helpu gyda 
gweithgareddau dyddiol.

http://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Ask-SARA.aspx
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Bydd preswylwyr cymwys yn cael eu cyfeirio at Linell Ofal Sir Fynwy am ymweliad gan dechnegydd i osod yr 
offer ar amser sy’n gyfleus i’r ddwy ochr.

Dyma rai o’r eitemau y gellir eu darparu ar ôl cytuno ar asesiadau a chymhwysedd:

Llinell Fywyd Doro Sara a Chortyn Gwddf Enzo (gydag addasydd gwasgu hawdd ynghlwm)  

 
 

Mae Llinell Fywyd Doro Sara:

• Yn cael ei phweru trwy’r prif  gyflenwad trwy eich llinell dir.
• Ar gael mewn du a gwyn. 
• Yn dod gyda chortyn gwddf  Enzo ag amrediad 50 metr. 
• Mae’r cortyn gwddf  Enzo yn ddwrglos fel y gellir ei ddefnyddio yn y gawod/bath.
•  Gellir gwisgo cortyn o amgylch y gwddf  neu’r arddwrn ac mae addasydd gwasgu hawdd dewisol ar gael ar 

gyfer pob un. 
 
Uned symudol CareIP 

 

Manylion yr uned symudol CareIP:

• Defnyddio cerdyn SIM symudol.
• Cael ei phweru trwy’r prif  gyflenwad a gellir ei gosod unrhyw le yn eich cartref.
• Nid yw’r uned hon yn dibynnu ar gysylltedd llinell dir.
• Ar gael mewn llwyd graffit. 
• Mae’r cortyn Enzo yn ddwrglos fel y gellir ei ddefnyddio yn y gawod/bath.
•  Gellir gwisgo cortyn o amgylch y gwddf  neu’r arddwrn ac mae addasydd gwasgu hawdd dewisol ar gael ar 

gyfer pob un.
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Synhwyrydd Cwympiadau Vibby Oak * 

Manylion y Synhwyrydd Cwympiadau Vibby Oak:

• Mae’n codi rhybudd yn awtomatig. 
• Gellir gwisgo’r Vibby o amgylch y gwddf  neu’r arddwrn.
• Bydd yn synhwyro cwymp llwyr (o’ch sefyll i’r llawr). 
• Ni fydd yn synhwyro cwymp osgo neu gwymp meddal.
• Bydd y synhwyrydd yn dangos goleuadau ac yn dirgrynu i rybuddio’r gwisgwr ei fod yn galw’r ganolfan reoli.
• Mae ganddo fotwm i’ch galluogi i alw am help. 
• Mae’r Vibby yn ddwrglos ac yn gyfforddus i’w wisgo.

Synwyryddion Gwelyau a Chadeiriau *

Mae synwyryddion gwelyau a chadeiriau’n ddyfeisiau hunanweithredu y gellir eu rhaglennu i adegau penodol y 
dydd/nos, gydag amserydd absenoldeb i synhwyro diffyg dychwelyd i wely/cadair. Er enghraifft, os na 
ddychwelwch i’r gwely/cadair ymhen 15 munud, bydd yn codi rhybudd i Ganolfan Reoli’r Llinell Ofal.

Y mathau o synwyryddion sydd ar gael:

• Mat synhwyrydd gwely dros fatres
• Ffon wely dan fatres
• Mat synhwyrydd cadair dan glustog
• Ffon gadair dan glustog 
 
Mae’r holl synwyryddion uchod yn ddwrglos    
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Synhwyro Gwres a Mwg *
(dyfeisiau hunanweithredu)

Mae’r Synhwyrydd Gwres yn cael ei bweru gan fatri ac yn gweithredu pan fydd y tymheredd yn codi i 58C 
neu uwch. Bydd yn rhoi larwm ac yn galw’r ganolfan reoli ar unwaith gan ei ddangos fel rhybudd synhwyro 
gwres.  Caiff synwyryddion gwres eu gosod yn y gegin.

Mae’r Synhwyrydd Mwg yn cael ei bweru gan fatri a bydd yn codi signal acwstig i’ch rhybuddio o’r mwg. 
Bydd yn cysylltu ar unwaith â’r ganolfan reoli gan hysbysu’r gweithredwr bod mwg wedi cael ei synhwyro.  
Mae’r rhain yn cael eu gosod y tu allan i ystafelloedd gwely ac wrth risiau.

Bydd y gweithredwr yn blaenoriaethu’r rhybuddion hyn i’r gwasanaethau brys.

Carbon Monocsid *
(dyfeisiau hunanweithredu)

Cynhyrchir Carbon Monocsid pan nad yw tanwydd ffosil yn llosgi’n llwyr neu pan fo’n dod i gysylltiad â gwres.  
Mae’n nwy gwenwynig iawn sy’n ddiarogl, yn ddi-liw ac yn ddi-flas.

Bydd y Synhwyrydd CO Doro yn synhwyro pryd mae’r lefelau crynodiad yn cyrraedd trothwyon penodol a 
bydd yn rhoi rhybudd lleol ac yn codi rhybudd awtomatig i’r ganolfan reoli.
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Oriawr Fonitro GPS * 
(gyda sbardun brys)

Mae oriawr GPS Doro yn edrych fel oriawr arferol ond mae ganddi’r nodweddion canlynol i wella eich 
diogelwch chi a diogelwch eich anwyliaid. 

•  Mae’n gweithredu fel dyfais olrhain, y gellir ei gosod i rybuddio aelodau o’r teulu os yw’r person yn gadael 
ardal ddaearyddol benodol y cartref.

• Mae’n gweithredu fel rhybudd sbardun os yw’r gwisgwr yn mynd yn ofidus yn y cartref  neu oddi cartref.
• Mae ganddi gyfleuster i gael sgwrs ddwyffordd dros ei ffôn-seinydd.
• Gwasanaeth ar y we ar gyfer monitro statws y larwm.

DS * Mae angen asesiad technegol cyn ei gosod.

ADNODDAU ERAILL

Nid oes angen i chi gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd i ddefnyddio neu i brynu’r adnoddau a restrir isod.

DEMENTIA

Gall colli cof  wneud bywyd o ddydd i ddydd yn anoddach. Gall sefyllfaoedd syml fel colli allweddi neu 
anghofio’r dyddiad, neu sefyllfaoedd mwy peryglus fel anghofio cymryd meddyginiaeth, achosi rhwystredigaeth 
a bod yn beryglus. 

Trwy ddefnyddio sbardunau a negeseuon atgoffa, gall Technoleg Gynorthwyol hyrwyddo annibyniaeth a helpu 
i reoli risgiau posibl yn y cartref  ac o’i amgylch.

Atgoffa am feddyginiaeth
Helpu pobl i gofio pryd dylent gymryd eu meddyginiaeth.

www.epill.com

Peiriant Dosbarthu Pils Awtomatig
Mae dosau pils wedi’u hamseru yn cael eu dosbarthu’n awtomatig.

www.pivotell.co.uk

CYDYMAITH ANWES BLEWOG

Er y dangoswyd bod therapi anifeiliaid yn fuddiol, ni all pawb ofalu am anifail anwes. Dyna lle gall y cathod 
a’r cŵn bach blewog robotig hyn helpu. Maent yn cynnal y teimlad o gwmnïaeth trwy eu golwg a’u teimlad 
realistig. Yn wir, mae poblogrwydd therapi anifeiliaid anwes robotig yn cynyddu oherwydd y gall dawelu 
aflonyddwch meddwl a rhoi ffocws ac ymdeimlad o dawelwch.   

7



Mae gan yr anifeiliaid anwes hyn fecanwaith a weithredir gan fatri, felly bydd eu stumogau’n codi ac yn 
gostwng yn raddol i ddynwared ci bach yn cysgu. Mae’n hynod gysurus gorffwys llaw ar yr anifail anwes neu ei 
anwesu a theimlo hyn.

Gall defnyddio doliau neu anifeiliaid tegan meddal realistig ddod â buddion mawr i rai pobl sydd â diagnosis 
o ddementia, yn enwedig y rhai sydd yn y camau diweddarach. Mae rhai yn ystyried bod rhoi doliau neu 
anifeiliaid realistig i bobl â dementia yn fath o therapi; daw â buddion therapiwtig megis ymlacio a phleser ac 
nid dim ond ‘chwarae’ gyda thegan ydyw.

www.unforgettable.org

STORI BYWYD

Gall pobl â dementia brofi problemau o ran cyfathrebu a cholli cof, sy’n golygu bod angen help arnynt 
weithiau i gyfleu agweddau pwysig ar bwy ydynt, megis eu cefndir, eu diddordebau, a phwy a beth sy’n bwysig 
ganddynt. Mae Stori Bywyd yn gweithredu fel cofnod o’r wybodaeth hon a gellir ei rhannu ag eraill i’w helpu i 
ddeall a chysylltu’n well â’r person â dementia.

www.dementiauk.org/get-support/maintaining-health-in-dementia/creating-a-life-story/

BUDDI LTD

Mae Buddi yn system larwm personol symudol sy’n darparu cymorth. Mae’n helpu pobl weithgar ac 
annibynnol i aros felly. Mae defnydd Buddi o dechnoleg GPS yn golygu ei fod yn fwy na gwasanaeth larwm 
personol, ac mae hefyd yn gweithredu fel dyfais canfod lleoliadau 24/7. Mae’r gwisgwr yn rhydd i fod mor 
annibynnol â phosibl, a bydd eu gofalwyr bob tro’n gwybod sut mae’n symud. Mae pob aelodaeth Buddi yn 
cynnwys rhybudd cwymp awtomatig, larwm argyfwng a system leoli ar-lein ddiderfyn. Mae aelodau’n elwa o 
gymorth tîm gofal technegol a gofal cwsmeriaid mewnol pwrpasol a all gynorthwyo gyda phob agwedd ar fod 
yn berchen ar Buddi.

www.buddi.co.uk

UNIGRWYDD A THEIMLO’N YNYSIG

Dyfeisiau a siaradwyr clyfar
Llais neu ffrindiau galwadau fideo a theulu gyda dyfeisiau Echo neu app Alexa.  

•  Rheoli calendr, llunio rhestrau o bethau i’w gwneud, cael diweddariadau am y tywydd a thraffig a choginio 
gyda ryseitiau cam wrth gam. 

• Gwylio ffilmiau, newyddion a rhaglenni teledu. Gwrando ar ganeuon, gorsafoedd radio a llyfrau llafar. 
• Dyfeisiau sy’n gydnaws â systemau rheoli llais neu eu rheoli gan ddefnyddio’r sgrîn arddangos. 
• Personoli trwy ddewis hoff wyneb neu lun cloc. Creu trefnau a larymau i ddechrau eich diwrnod. 
• Rheoli eich preifatrwydd gyda’r botwm Mic/Camera Off neu’r clawr camera mewnosod.
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KOMP

Mae’r KOMP yn gyfrifiadur un botwm, wedi ei greu ar gyfer unigolion ynysig nad oes ganddynt fawr ddim profiad 
o ddefnyddio ffonau clyfar, cyfrifiaduron a chyfrifiaduron llechen. Gyda KOMP, gall y teulu cyfan gysylltu’n hawdd 
â’r ddyfais trwy app i anfon lluniau a negeseuon ac i wneud galwadau fideo dwyffordd i’w hanwyliaid.

https://www.noisolation.com/uk/komp/what-is-komp/

RHWYDWAITH TEULUOL A CHYMDEITHASOL  

Gall gwefannau rhwydweithio cymdeithasol gynnig cyfleoedd i bobl sydd wedi’u hallgau’n gymdeithasol, pobl anabl 
a’u gofalwyr wella eu bywydau. Mae gwefannau poblogaidd fel Facebook, Twitter a Skype yn rhad ac am ddim i’w 
lawrlwytho a gellir eu cyrchu trwy gyfrifiadur neu drwy ffôn symudol neu lechen sydd â mynediad i’r rhyngrwyd 
(fel iPad).

FACEBOOK

Rhaglen rhwydweithio cymdeithasol. Gallwch sefydlu eich proffil personol eich hun a chadw mewn cysylltiad 
â’ch ffrindiau a’ch teulu ar Facebook trwy anfon negeseuon a lluniau. Mae Facebook hefyd ar gael fel app.

www.Facebook.com

WHATSAPP
Negesydd app am ddim sy’n eich galluogi i anfon a derbyn negeseuon ar unwaith gan ffrindiau, cydweithwyr neu 
aelodau’r teulu. Newidiwch o SMS i gyfnewid negeseuon, lluniau, nodiadau sain a negeseuon fideo â defnyddwyr 
WhatsApp. Defnyddiwch WhatsApp i gyfathrebu â ffrindiau neu aelodau’r teulu ledled y byd heb unrhyw gost 
am y flwyddyn gyntaf, yna 99c.

www.whatsapp.com

SKYPE

Gwnewch alwadau am ddim! Naill ai trwy alwadau llafar neu alwadau fideo gyda gwe-gamera, mae Skype yn 
galluogi defnyddwyr o ble bynnag y maent yn y byd i gysylltu â’i gilydd trwy gysylltiad â’r rhyngrwyd. Ar gael ar 
iTunes, Android, Windows, ffonau a chyfrifiaduron personol.

www.skype.com
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NAM AR Y SYNHWYRAU  

Gall rhai sefyllfaoedd fod yn anodd iawn i’r rhai sydd â nam ar y clyw, gyda phroblemau’n cael eu hachosi gan 
sŵn amgylcheddol, acwsteg wael neu sefyll ymhell oddi wrth siaradwr. Mae atebion, megis dyfeisiau gwrando 
sydd wedi’u dylunio i leihau sŵn cefndir a gwella llais siaradwr. Gall yr atebion hyn wneud sain yn hygyrch 
trwy ddefnyddio synhwyrau eraill i gyfleu ystyr trwy ddefnyddio goleuadau neu ddirgryniadau. Mae nifer o 
ddyfeisiau rhybuddio a all roi gwybod i chi am sefyllfaoedd fel cloch y drws yn canu, y ffôn yn canu neu’r 
synhwyrydd mwg yn seinio.

LOUDER TV

Nod y rhaglen hon yw darparu cymorth clyw syml. Mae pawb yn gallu gwylio’r teledu gyda’i gilydd nawr, heb 
achosi anghysur i unrhyw un arall.

Mae Louder TV yn defnyddio’r meicroffon ar yr iPhone i chwyddo’r sain. Y cyfan mae angen ei wneud yw 
gosod yr iPhone ger set deledu, troi’r app ymlaen ac eistedd yn ôl gyda phâr hir o glustffonau sy’n cysylltu  
â’r iPhone.

CLOC LARWM DIRGRYNU DAN Y GOBENNYDD

Cloc larwm teithio digidol gyda dewis o ddirgrynu, rhybuddion clywadwy neu’r ddau, y gellir ei roi dan  
y gobennydd.

https://rnid.org.uk/information-and-support/technology-and-products/ 

Mae technoleg wedi datblygu ar gyfer unigolion dall neu rannol ddall. Mae’n llawer haws i chi weithredu a 
chael mynediad i ddyfeisiau amrywiol a all eich galluogi mewn bywyd pob dydd. Gellir addasu eitemau cartref  
cyffredinol fel y ffôn a’r radio nawr i gael bysellfyrddau siarad neu fotymau mawr i wneud bywyd pob dydd yn 
haws, gan gynnwys canllawiau rhaglenni llafar ar gyfer y teledu.

APP SEEING AI

Wedi’i dylunio ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall, mae’r app yn harneisio deallusrwydd artiffisial (AI) i roi 
mynediad i’r byd gweledol a disgrifio pobl, testun a gwrthrychau gerllaw. Darllen dogfennau a chodau bar, 
adnabod wynebau.

www.rnib.org.uk/rnibconnect/microsoftseeing-ai-app-available-uk

TELEDU – FREEVIEW

Mae Smart Talk yn flwch Freeview a ddatblygwyd i alluogi pobl ddall a rhannol ddall i fwynhau teledu digidol.

SIOPA 

Mae teimlo’n ddigon cyfforddus a hyderus i allu siopa dros eich hun yn bwysig gan lawer o bobl. Fodd bynnag, 
gall y profiad o siopa mewn archfarchnad fawr fod yn frawychus a gall achosi pryder. Un ffordd o fynd i’r afael 
â hyn yw defnyddio app siopa i siopa ar-lein fel y gallwch barhau i ddewis pa gynhyrchion rydych yn eu prynu.

SUPERMARKET SHOPPING APPS

Mae gan archfarchnadoedd eu app siopa eu hunain sy’n caniatáu i ddefnyddwyr siopa am fwyd ac eitemau 
eraill trwy eu ffôn symudol neu eu cyfrifiadur. Gallwch hyd yn oed chwilio am ryseitiau ar gyfer y bwyd rydych 
newydd ei brynu, neu wirio eich pwyntiau teyrngarwch.

Ar iTunes gallwch lawrlwytho appiau’ch hoff archfarchnad, gan gynnwys Sainsbury’s, Asda, Tesco, Morrison’s, 
Waitrose, ac ati.
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