
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH 
DEINTYDDOL BRYS 
Dylech gysylltu â’ch deintyddfa/clinig yn ystod oriau agor arferol os ydych angen triniaeth 

ddeintyddol frys.   

Os bydd arnoch angen triniaeth ddeintyddol frys y tu allan i oriau agor arferol eich 

deintyddfa neu os nad oes gennych ddeintydd, cysylltwch â GIG 111 Cymru ar 

gyfer brysbennu a chyngor. Byddwch yn ymwybodol fod y clinigau deintyddol brys 

yn gweithredu gwasanaeth apwyntiad yn unig. Peidiwch â mynychu unrhyw glinig 

deintyddol brys heb apwyntiad, gan na fyddwch yn cael eich gweld.    

Mae cyflyrau deintyddol heb fod yn frys 

yn cynnwys:  

 Poen sy’n ymateb i fesurau lleddfu 

poen 

 Trawma deintyddol mân 

 Gwaedu ar ôl tynnu dant y mae’r claf 

yn gallu ei reoli gan ddefnyddio 

mesurau hunanofal 

 Coron rhydd neu wedi symud; pont 

neu argaen; dannedd gosod wedi 

torri neu ddim yn ffitio’n iawn a 

dyfeisiau eraill  

 Pyst toredig sy’n cynnal coronau  

 Llenwadau wedi torri, yn rhydd neu 

wedi symud o’u lle 

 Triniaethau a gysylltir fel arfer â gofal 

deintyddol arferol 

 Gymiau sy’n gwaedu 

Os nad yw’ch cyflwr yn un brys, dylech ofyn 

am ofal arferol gan eich deintydd eich hun.  

Efallai y bydd rhai cyflyrau heb fod  yn frys y 

gallech eu trin trwy hunan-ofal. Am fwy o 

wybodaeth ynghylch gwasanaethau 

deintyddol, ewch i’n gwefan. Sganiwch 

yma 

 

Problemau deintyddol brys yw’r rhai na all 

aros am ofal deintyddol arferol.  Maen nhw’n 

cynnwys: 

 Heintiau deintyddol a meinwe meddal 

neu chwydd i’r wyneb neu’r geg sydd 

ddim yn lledaenu ar draws y gwddf 

neu tuag at y llygaid a lle nad ydych 

yn teimlo’n dda.   

 Wlserau’r geg, lympiau neu ddoluriau 

sydd wedi bod yn bresennol am fwy 

na phythefnos.  

 Gwaedu yn dilyn triniaeth ddeintyddol 

na all ei reoli gartref  

 Dant oedolyn sydd wedi torri sy’n 

achosi poen difrifol sydd ddim yn 

gwella gyda phoen laddwyr.  

 Poen deintyddol ac i’r wyneb difrifol 

na ellir ei reoli - ddannoedd gyson 

neu boen o’r geg sydd ddim yn gwella 

gyda phoen laddwyr.   

  

Apwyntiad 

yn unig 


