
Ar y dechrau bydd cynnwys cewyn/clwt 
eich babi’n newid o ddydd i ddydd. Gall 
y newidiadau hyn eich helpu i wybod a 
yw’ch babi’n bwydo’n iawn. Gofynnwch 
i’ch bydwraig os ydych yn pryderu am 
unrhyw beth.  

Beth sydd mewn cewyn/clwt?

Ar ddiwrnod 1-2
Pi-pi:  2 neu ragor y dydd
Pw-pw:  1 neu ragor y dydd. Yr enw ar bw-pw ar yr adeg 
hon yw ‘meconiwm’ neu ‘mec’. Mae’n wyrdd tywyll/
brown/du ac yn ludiog, ac mae eisoes yng ngholuddyn 
y babi ar adeg y geni.

Ar ddiwrnod 3-4
Pi-pi:  3 neu ragor y dydd.  Bydd maint y pi-pi’n cynyddu a 
bydd y cewynnau/clytiau’n teimlo’n drymach nag o’r blaen
Pw-pw:  3 neu ragor y dydd. Bydd y lliw’n newid gan edrych 
yn wyrddach. Yr enw ar y math yma o bw-pw yw ‘ysgarthion 
newidiol’ ac maent yn newid oherwydd bod eich babi’n 
cymryd mwy o laeth ac yn ei dreulio.  
 

Ar ddiwrnod 5-6
Pi-pi: 5 neu ragor o gewynnau/clytiau trwm y dydd (gweler 
drosodd beth yw ystyr ‘trwm’)
Pw-pw: 3 neu ragor o rai meddal bob dydd. Maent yn felyn 
oherwydd nid oes rhagor o ‘fec’ yn y coluddyn. 

C. Sut rydw i’n gwybod a yw fy mabi’n gwneud 
digon o bi-pi? Mae cewynnau/clytiau untro’n 
amsugno’r hylif.
A. Dylai pob babi gynhyrchu sawl cewyn/clwt trwm 
bob dydd. Os ydych yn defnyddio cewynnau/clytiau 
untro, dylech wneud prawf ‘y cewyn/clwt trwm’ gan 
ddefnyddio dŵr fel y byddwch yn gwybod beth rydych 
yn chwilio amdano (gweler drosodd). Gallwch hefyd 
osod cadach y tu mewn i’r cewyn clwt a fydd yn aros yn 
wlyb pan fydd eich babi’n gwneud pi-pi. Os oes gennych 
unrhyw gwestiynau am iechyd eich babi neu am ei 
fwydo, dylech ofyn i’ch bydwraig. 

Sut mae gwybod a yw’ch 
babi’n bwydo’n dda
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Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i bob babi, 
a ydynt yn cael eu bwydo ar y fron, gyda llaeth 
fformiwla neu’r ddau. Fodd bynnag, efallai y 
bydd pw-pw babi sy’n cael ei fwydo ar laeth 
fformiwla’n llai meddal ac yn llai mynych o’u 
cymharu â rhai babanod o’r un oedran sy’n cael 
eu bwydo ar y fron.

Mae rhai babanod yn cyrraedd cyfnod y pw-pw 
melyn cyn 5-6 diwrnod, ac mae hynny’n iawn. 
Mae’n golygu bod dy fabi’n bwydo’n effeithiol iawn, 
ac mae’n debygol ei fod yn cymryd mwy o laeth.

Ar ôl yr wythnos gyntaf, bydd babanod yn 
parhau i wneud pi-pi a phw-pw sawl gwaith bob 
dydd yn ystod y 4-6 wythnos gyntaf.
 
Ar ôl y cyfnod hwnnw, bydd rhai (ond nid pob) 
babi’n gwneud pw-pw yn llai aml o lawer. Gall 
babanod sy’n cael eu bwydo ar y fron fynd am 
ddiwrnodau lawer heb gynhyrchu unrhyw bw-pw 
o gwbl – mae hynny’n rhywbeth arferol hefyd. 
Cyhyd ag y bydd eich babi’n tyfu’n dda a bod y 
pw-pw y bydd yn ei gynhyrchu’n feddal, does 
dim rhaid i chi boeni. Gofynnwch i’ch ymwelydd 
iechyd ynglŷn â hyn os oes angen.
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Wrates, sydd weithiau’n cael ei alw’n llwch brics gan mai 
dyna’r olwg sydd arno, sef crisialau oren neu binc bychain 
bach. Maent yn hollol ddiniwed: halwynau yn yr wrin yw’r 
rhain ac maent yn dueddol o ymddangos yn ystod y dyddiau 
cynnar iawn. Unwaith yn unig y bydd y rhan fwyaf o fabanod 
yn eu pasio. Gallant fod yn arwydd bod angen ychydig 

gymorth ar y babi i fwydo’n amlach neu’n fwy effeithiol. 
Gofynnwch i’ch bydwraig. Does dim niwed chwaith os gwe-
lir mislif neu’r ffug fislif, sef ychydig waed ysgafn yn dod o 
fagina rhai merched bach. Effaith eich hormonau’ch hun ar 
system y babi yw hyn ac yn fuan iawn y daw i ben.

Rhywbeth arall y byddwch efallai’n ei weld mewn cewynnau/clytiau yw

Diwrnod 7 ymlaen
Pi-pi:  6 neu ragor o gewynnau/clytiau trwm y dydd
Pw-pw:  O leiaf 2 bw-pw melyn a meddal bob dydd sy’n fwy 
na maint darn £2 – nid ‘olion sgidio’ yn unig. Mae’n bosibl y 
byddwch yn sylwi ar ddarnau bach fel hadau ynddo – mae 
hynny’n iawn. 

Beth yw ‘cewyn/clwt’ trwm?
Gwnewch y prawf hwn – tywalltwch 3 llond llwy 
fwrdd o ddŵr (45ml) ar gewyn/clwt sych a’i godi. 
Dyna pa mor drwm y bydd cewyn/clwt eich babi 
ar ôl y 5-6 diwrnod cyntaf. 

C. A yw’n iawn i’m babi beidio â gwneud pw-
pw bob dydd?
A. Ydy, ond dim ond ar ôl y 4-6 wythnos gyntaf yn 
unig. Mae’n bosibl bod babi sydd heb wneud pw-pw 
am ddiwrnod neu ragor yn ystod yr wythnos gyntaf yn 
dangos i chi bod angen iddo/i fwydo’n amlach neu’n 
fwy effeithiol (mae’n bosibl hefyd ei fod yn iawn – 
weithiau, ond dim yn aml, gall babi fethu diwrnod yn 
ystod yr wythnos gyntaf). Gofynnwch i’ch bydwraig 
am hyn. 
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