
Blaenoriaeth Canllaw Pecyn Profi PCR

Rydych chi wedi derbyn y pecyn profi PCR cartref hwn 
oherwydd bod eich cofnodion meddygol yn dangos y gallech 
fod yn addas ar gyfer triniaethau newydd os bydd prawf 
yn cadarnhau bod gennych chi’r coronafeirws (COVID-19).

Cyfarwyddiadau 
prawf blaenoriaeth 
cartref COVID-19
Pwysig 

TC2681 CO-0378 MAWRTH 2022

Pwysig

Cofrestrwch 
y pecyn profi 
ar-lein cyn cymryd 
eich prawf.

Dim ond y sawl 
y mae’r prawf 
wedi'i gyfeirio 
ato ddylai ei 
ddefnyddio.

Dim ond os oes gennych chi symptomau COVID-19 
y dylech chi ddefnyddio’r prawf yma.

Peidiwch â defnyddio’r 
pecyn profi PCR Blaenoriaeth 
yma os ydych chi'n mynd i'r 
ysbyty am driniaeth. Bydd 
eich ysbyty neu fwrdd iechyd 
yn trefnu prawf COVID-19.

Cod bar pecyn profi: Enw

Mae'r llyfryn hwn ar gael ar-lein ac mewn fformatau eraill gan gynnwys hawdd 
i'w ddarllen a chyfieithiadau gov.uk/covid-treatments-test-help

Cadwch y llyfryn hwn fel cofnod o'ch prawf
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Dychwelwch eich 
prawf ar yr un diwrnod 
ag y byddwch chi'n 
ei gymryd

Beth sydd angen i chi ei wneud

Eich canllaw cam wrth gam
Darllenwch trwy’r cyfarwyddiadau’n ofalus a dilyn y camau yn y drefn 
gywir. Bydd y paratoadau a’r prawf yn cymryd tua 30 munud.

Yn y llyfryn hwn

Beth sydd angen i chi ei wneud 2

Canllawiau a rhybuddion cyffredinol 4

Dewiswch sut i ddychwelyd eich pecyn profi 6

Cofrestrwch y pecyn profi ar-lein 8

Gwneud prawf arnoch chi'ch hun neu rywun arall 9

Paratoi eich prawf 10

Gwiriwch gynnwys y pecyn profi 11

Cymryd eich sampl swab 12

Pacio’r pecyn profi 15

Sut i baratoi’r blwch dychwelyd 16

Dychwelyd y pecyn profi wedi ei gwblhau 17

Canlyniad eich prawf 19

Cael help i gymryd eich prawf 20
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Ar gyfer pwy mae’r prawf yma’n addas:

Peidiwch â bwyta nac yfed 
am o leiaf 30 munud cyn 
gwneud eich prawf i leihau'r 
risg o ddifetha'r prawf.

Golchwch eich 
dwylo am 20 eiliad 
cyn i chi drin 
y pecyn prawf.

20
eiliad

Gall methiant i ddilyn y cyfarwyddiadau yn y llyfryn 
hwn effeithio ar berfformiad y prawf a gallai roi 
canlyniad anghywir neu annilys.

Rhybudd

Oedolion
Oedolion 16 oed a hyn, hunan-brawf 
(gyda chymorth os oes angen)

Pobl ifanc
Pobl ifanc 12 i 15 oed, hunan-brofi gyda 
goruchwyliaeth oedolyn (a chymorth os oes angen)

Plant
Plant 11 oed ac iau, oedolyn i brofi

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU. 
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Peidiwch â defnyddio os yw’r pecyn yn cyrraedd 
wedi ei ddifrodi, os oes cydrannau ar goll neu os yw 
o fewn 7 diwrnod i’w ddyddiad defnyddio erbyn.

Mae'r ddyfais hon ar gyfer defnydd unigol yn unig.

Storiwch allan o gyrraedd plant.

At ddefnydd dynol yn unig y mae'r pecynnau hyn 
wedi'u cynllunio.

Peidiwch â defnyddio grym gormodol, neu bwyso 
neu blygu’r swab pan fyddwch chi'n casglu’r samplau 
swab, gan y gallai hyn dorri’r swab.

Glanhewch arllwysiadau o’r tiwb plastig yn 
defnyddio hancesi papur a glanhawr cartref.

Canllawiau a rhybuddion 
cyffredinol

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  
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Mynnwch gyngor meddygol os bydd yr hylif yn cael 
ei lyncu'n ddamweiniol neu'n dod i gysylltiad â’r croen, 
y geg neu’r llygaid.

Os ydych chi wedi tyllu’ch trwyn, swabiwch y ffroen arall. 
Os ydych chi wedi tyllu'r ddwy ochr, tynnwch yr addurn 
o un ochr cyn swabio’r ffroen yna.

Os ydych wedi cael gwaedlif o'r trwyn o fewn 
y 24 awr ddiwethaf, swabiwch y ffroen arall, 
neu arhoswch am 24 awr.

Os oes rheswm pam na allwch chi gymryd swab 
o'r gwddf, swabiwch y ddwy ffroen yn lle hyn.

Os oes rheswm pam na allwch chi swabio'ch trwyn, 
swabiwch eich llwnc yn unig.

Os oes gennych broblemau gyda'ch dwylo neu'ch 
golwg, efallai y bydd angen cymorth rhywun arall 
arnoch gyda'r broses swabio a phrofi.

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU. 
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PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY
& SUNDAY

DYDD SADWRN
A DYDD SUL
PRIORITY POSTBOX

BLWCH POST BLAENORIAETHOL

Dewiswch sut i ddychwelyd 
eich pecyn profi

 Ddefnyddio Blwch 
Post Blaenoriaeth 
y Post Brenhinol

Postiwch y prawf awr cyn y casgliad olaf.

Chwiliwch am flwch post blaenoriaeth 
a gwirio'r amserau casglu. 

Lawrlwythwch a defnyddio 
ap y Post Brenhinol neu ewch i: 
royalmail.com/services-near-you

Os na allwch chi bostio eich pecyn profi 
wedi ei gwblhau eich hun gallwch ofyn 
i rywun arall ei bostio ar eich rhan.

Y Ffordd 
Gyflymaf

Pwysig I ddychwelyd eich pecyn profi, gallwch naill ai: 
ddefnyddio Blwch Post Blaenoriaeth y Post Brenhinol 
neu Archebu cludwr (ffoniwch 119 erbyn 7pm i sicrhau 
y'i cesglir y diwrnod nesaf).

Os ydych chi'n cymryd eich prawf ar ddydd Sadwrn, 
dydd Sul neu Wyl y Banc, ffoniwch 119 i archebu cludwr 
erbyn 7pm y diwrnod cynt.

ˆ
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Archebu cludwr

Pwysig Os byddwch chi'n archebu slot 
cludwr ar gyfer casgliad bore, 
mae angen i chi cymryd eich 
prawf erbyn 7am.

Ffoniwch y ganolfan gyswllt ar 119 i archebu 
casgliad cludwr diwrnod nesaf ac am 
ganllawiau ar pryd i gymryd eich prawf.

Dylech ofyn am gludwr os ydych chi:

• Cymryd eich prawf ar dydd Sadwrn, 
Sul neu Wyl y Banc.

• Yn methu postio prawf o leiaf awr cyn 
y casgliad olaf o'r blwch post blaenoriaeth.

• Yn rhy wael i adael eich cartref.

• Yn preswylio mewn ardal GIG yr Ucheldir 
a heb fynediad at flwch post blaenoriaeth.

7am

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  
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Pwysig Cael help i gofrestru eich prawf

Os na allwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein, 
ffoniwch 119 (am ddim o ffonau symudol a llinellau tir). 
Mae’r llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm. 
Mae 119 yn darparu cymorth mewn 200 o ieithoedd

Olrhain 24
12312331321313213213

Gallwch hefyd ddod o hyd i'ch rhif GIG ar frig 
llythyrau gan y GIG neu ewch i: nhs.uk/nhs-
services/online-services/find-nhsnumber/

Cofrestrwch y pecyn profi ar-lein

I gofrestru ar-lein, ewch i:

test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-kit

Byddwch angen eich: 
Rhif ffôn symudol y gallwn anfon y canlyniad iddo

Rhif GIG (Cymru a Lloegr) 
Rhif CHI (yr Alban) 
Rhif H&C (Gogledd Iwerddon)

Cod Post

Rhif cod bar 13 nod y Post Brenhinol o'r label 
dychwelyd rhagdal. Rhowch rifau a llythrennau 
yn unig ac nid yr #hashnod

Rhif cod bar pecyn profi 11 nod. Mae hyn ar 
dudalen flaen y llyfryn cyfarwyddyd, tiwb plastig, 
bag nad yw’n gollwng a blwch dychwelyd

Pwysig
Cofrestrwch y pecyn cyn i chi gymryd y prawf 
Rhaid i chi gofrestru’r pecyn profi ar-lein i gael 
canlyniad y prawf.

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  
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Rhybudd

Gwneud prawf arnoch chi'ch 
hun neu rywun arall

Rhybudd Os na allwch chi wneud y prawf, 
mae angen i bawb yn yr aelwyd 
ddilyn canllawiau cyfredol y llywodraeth.

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help os ydych 
chi'n teimlo'n sâl iawn ac yn poeni.

Lloegr: Ffoniwch 111 neu ewch  
i 111.nhs.uk am help a chyngor.

Yr Alban: Ffoniwch 111 neu ewch  
i nhsinform.scot

Cymru: Ffoniwch 111 neu ewch  
i 111.wales.nhs.uk am help a chyngor. 

Gogledd Iwerddon: Cysylltwch â’ch 
meddyg teulu neu wasanaeth tu allan 
i oriau swyddfa y feddygfa.

Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Dilynwch y canllawiau ar sut i baratoi a phrofi 
eich hun neu berson sydd angen cymorth.

Gallwch wylio fideo arddangos ar:
gov.uk/pcr-home-test

999
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20 
eiliad

Paratoi eich prawf

Pwysig

Byddwch angen: hancesi papur, glanhawr arwyneb, hylif diheintio dwylo neu 
sebon a dwr cynnes.

Darllenwch y canllaw cyfarwyddyd 
hwn yn ofalus.

Cliriwch, glanhewch a sychwch arwyneb 
a rhoi cynnwys y pecyn profi cartref arno.

1

2

3 Golchwch eich dwylo'n drylwyr am 20 eiliad, 
gan ddefnyddio sebon a dwr cynnes, 
neu hylif diheintio dwylo.

Os oes angen cwblhau mwy nag un prawf, 
glanhewch yr arwyneb a golchwch eich 
dwylo eto rhwng pob prawf.

Golchwch eich dwylo'n drylwyr am 20 eiliad gan 
ddefnyddio sebon a dwr neu hylif diheintio dwylo cyn 
trin y pecyn profi er mwyn osgoi ei halogi.

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  
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Gwiriwch gynnwys y pecyn profi

Rhybudd

Gwiriwch y dyddiad defnyddio olaf [BBBB-MM-DD]  
ar y label ar baced mewnol y pecyn profi. 
Peidiwch â defnyddio’r ddyfais brofi wedi, 
neu o fewn 7 diwrnod i’w ddyddiad defnyddio olaf.

Beth i’w wneud os yw rhywbeth wedi ei ddifrodi, 
torri neu ar goll

Os oes unrhyw beth wedi torri neu ar goll, neu os nad 
yw unrhyw godau bar yn cyfateb, neu os yw dyddiad 
defnyddio erbyn y pecyn profi wedi pasio, neu os yw'n dod 
i ben ymhen 7 niwrnod, peidiwch â defnyddio'r pecyn.

Cysylltwch â’r ganolfan gyswllt ar 119 er mwyn archebu 
pecyn profi newydd.

Mae’r llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

Tiwb plastig, yn cynnwys 
ychydig o hylif

Pad gwyn amsugnol

Bag nad yw’n 
gollwng

Swab y tu mewn 
i lapiad wedi'i selio

Sêl diogelwch, ar gyfer 
y blwch dychwelyd

Blwch dychwelyd

4

Rhybudd

Dylai eich pecyn profi gynnwys yr eitemau canlynol: Rhif cod bar 11 nod ar 
y llyfryn cyfarwyddyd, tiwb plastig, bag nad yw’n gollwng a blwch dychwelyd. 
Gwnewch yn siwr bod y rhif cod bar yn cyd-fynd ar yr holl eitemau hyn.

Sylwer y gall rhai elfennau fod yn wahanol i’r llun.

Gwnewch yn 
siwr bod y cod 
bar yn cyd-fynd

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU. 
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20 
eiliad

Cymryd eich sampl swab

Ceisiwch beidio cyffwrdd eich tafod, dannedd, bochau, 
deintgig nac unrhyw arwyneb arall gyda blaen ffabrig 
y swab gan y gallai hyn sbwylio'r sampl. Os bydd hyn yn 
digwydd, cwblhewch a dychwelyd y prawf beth bynnag.

Edrychwch tu mewn i'r geg a chwilio am y 
tonsiliau yng nghefn y gwddf, neu'r ardal 
ble byddent os ydych wedi cael tynnu'ch 
tonsiliau.

Chwythwch eich trwyn yn ofalus mewn 
hances bapur fel na fydd llysnafedd 
yn sbwylio’r prawf.

Taflwch yr hances bapur mewn bin.

5

6

7

Rhybudd

Golchwch eich dwylo'n drylwyr am 20 eiliad 
gan ddefnyddio sebon a dwr cynnes neu 
hylif diheintio dwylo cyn trin y pecyn profi 
er mwyn osgoi ei halogi.
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4 x

4 x

10 x

AGOR

Agorwch y pecyn swab a thynnwch y swab 
allan yn ofalus. Byddwch yn ofalus i beidio 
cyffwrdd y blaen ffabrig gyda’ch bysedd.

Byddwch yn defnyddio hyn ar gyfer y tonsiliau 
a’r trwyn.

Daliwch y swab yn eich llaw, agor eich 
ceg yn llydan a gwyro eich pen yn ôl.

Rhwbiwch flaen meddal y swab dros y ddau 
donsil (neu’r ardal lle byddai wedi bod, 
os ydych wedi cael tynnu’ch tonsilau).

Gwnewch hyn gyda chyswllt da 4 gwaith 
ar bob ochr. Tynnwch y swab yn ofalus.

Rhowch yr un pen o’r un swab yn ofalus 
yn y ffroen tua 2.5cm neu nes byddwch 
yn teimlo rhywfaint o wrthiant.

Rholiwch y swab yn gadarn gan wneud 
10 cylch llawn, nid oes angen defnyddio grym. 
Tynnwch y swab yn ofalus.

Os ydych chi wedi tyllu’ch trwyn, 
defnyddiwch y ffroen arall.

8

9

10

11
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Dad-sgriwiwch y caead oddi ar y tiwb 
plastig, tra'n ei gadw ar i fyny fel bod 
yr hylif yn aros tu fewn.

Rhowch y swab ynddo gyda’r blaen ffabrig 
am i lawr.

Rhowch y caead yn ôl yn ei le'n sownd fel 
na all yr hylif ollwng.

Torrwch goesyn y swab i ffwrdd fel ei fod 
yn ffitio yn y tiwb heb blygu.

12

13

14

Pwysig

Caead ddim 
yn ddiogel

Ffon wedi 
plygu

Ffon wedi 
plygu

Rhaid i'r hylif aros 
yn y tiwb.

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  
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20 
eiliad

Seliwch 
y bag

Pacio’r pecyn profi

• Rhowch y pad amsugnol yn y bag nad 
yw'n gollwng.

• Rhowch y tiwb nesaf at y pad amsugnol 
yn yr un bag.

Gollyngwch rywfaint o aer allan o'r bag nad 
yw’n gollwng ac yna ei selio yn defnyddio’r 
sêl ludiog.

Sicrhewch ei fod wedi ei selio'n briodol.

Golchwch eich dwylo'n drylwyr am 
20 eiliad yn defnyddio dwr a sebon 
neu hylif diheintio dwylo.

15

16

17

SWYDDOGOL - DRAFFT SENSITIF -  NID I 'W DDOSBARTHU.  

BYDD Y DYFRNOD YN CAEL EI  DDILEU GAN UKHSA INFORMATION DESIGN YN UNIG



16

Sut i baratoi’r blwch dychwelyd

• Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir 
ar y blwch dychwelyd.

• Plygwch y ddwy ochr i fyny c i mewn 
tuag at y canol.

• Plygwch ran waelod y caead tuag 
at y canol, ar ben yr ochrau.

• Rhowch y bag nad yw’n gollwng 
yn cynnwys y tiwb plastig ‘r pad 
amsugnol yn y blwch.

• Caewch y blwch.

• Gosodwch y Sêl Diogelwch fel y dangosir 
i gau'r blwch yn sownd.

• Tynnwch lun neu gwnewch nodyn o rif 
y cod bar, er mwyn i chi allu olrhain 
y danfoniad.

Rydych nawr yn barod i bostio eich pecyn profi

Gwaredwch ar unrhyw ddarnau sy'n weddill o’r pecyn prif gyda 
gwastraff eich cartref.

18

19

20
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SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

SATURDAY
& SUNDAY

DYDD SADWRN
A DYDD SUL
PRIORITY POSTBOX

BLWCH POST BLAENORIAETHOL

PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

Dychwelwch eich 
prawf ar yr un diwrnod 
ag y byddwch chi'n 
ei gymryd

Sut i baratoi’r blwch dychwelyd Dychwelyd y pecyn profi 
wedi ei gwblhau

Postiwch y pecyn profi wedi'i gwblhau neu 
gofynnwch i rywun ei bostio i chi, ar yr un 
diwrnod ag y byddwch yn cymryd y prawf 
ac yn ddim hwyrach nag 1 awr cyn 
yr amser casglu olaf.

Defnyddiwch flwch post blaenoriaeth 
y Post Brenhinol gyda’r label ac un o’r logos 
GIG a ddangosir yn unig.

Defnyddio blwch 
post blaenoriaeth 
y Post Brenhinol

Bydd gan rai blychau post blaenoriaeth gasgliad 
ar y Sul, fydd wedi ei nodi'n glir ar y blwch post.

PRIORITY 
POSTBOX

SUPPORTING THE

SUPPORTINGPRIORITY 
POSTBOX

SUPPORTINGPRIORITY 
POSTBOX

BLWCH POST 
BLAENORIAETHOL

CEFNOGI

PRIORITY  
POSTBOX

SUPPORTING

BLWCH POST 
BLAENORIAETHOL

CEFNOGI

PRIORITY  
POSTBOX

SUPPORTING

Y Ffordd 
Gyflymaf
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Os ydych chi'n symptomatig, dylech wisgo 
gorchudd wyneb a cheisio osgoi cyswllt ag eraill.  

Dilynwch ganllawiau  
diweddaraf y llywodraeth 
gov.uk/coronavirus neu ffonio 119

Gallwch olrhain eich danfoniad 
yn defnyddio eich cod bar label 
dychwelyd y Post Brenhinol ar   
royalmail.com/track-and-trace

Casgliad cludwr
Os ydych chi wedi trefnu casgliad gan gludwr, 
bydd eich pecyn profi wedi ei gwblhau yn cael 
ei gasglu erbyn y slot amser bore neu brynhawn 
a drefnwyd.

Os nad yw’r cludwr yn cyrraedd, 
ffoniwch 119 am gyngor.

Rhoi adborth am eich prawf neu adrodd am niwed

Os byddwch yn cael eich niweidio gan ddyfais neu os oes gennych 
adborth am eich pecyn profi, gallai adrodd amdano helpu eraill.  
Ewch i: gov.uk/covid-19-test-feedback neu ffonio 119
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Canlyniad eich prawf

Dylech gael y canlyniadau trwy e-bost a neges 
destun o fewn 2 ddiwrnod i ddychwelyd y pecyn.

Pwysig

Ffoniwch 119 os na fyddwch chi'n cael eich canlyniadau 
ymhen 48 awr. Dywedwch wrth y gweithredwr eich bod 
wedi cymryd prawf blaenoriaeth ac os yw’ch canlyniad 
yn bositif, y gallech gael triniaethau newydd.

Os yw’ch prawf PCR yn dangos bod gennych COVID-19

cysylltwch â’ch 
meddygfa 

neu ffonio 111 
(gyda’r nos ac ar 
benwythnosau).

Gallant wneud 
atgyfeiriad brys.

cysylltwch 
â’r tîm ysbyty 
sy'n gyfrifol am 
eich gofal neu 

ffonio 111.

Gallant wneud 
atgyfeiriad brys.

cysylltwch â’ch 
meddygfa (neu eu 
gwasanaethau tu 

allan i oriau gwaith – 
gyda’r nos ac ar 
benwythnosau).

Gallant wneud 
atgyfeiriad brys.

Os na allwch chi 
gael mynediad i'r 
ddolen, ffoniwch 
Linell Wybodaeth 
COVID-19 y GIG: 
0800 028 2816

Efallai y bydd y GIG yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad 
ffôn gyda gweithiwr meddygol proffesiynol, a fydd 

yn trafod pa driniaethau sy'n addas i chi.

Am ragor 
o wybodaeth ar sut 

i gael mynediad 
i driniaethau 

COVID-19 yn yr 
Alban, ewch i: 

nhsinform.scot/
covid19treatments 

Wedi derbyn eich canlyniad prawf PCR positif 
os na chysylltir â chi am driniaeth wedi

24 48 24
AWR AWR AWR

Yr AlbanLloegr Cymru
Gogledd 
Iwerddon
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Cael help i gymryd eich prawf

DO  date  
Manufacturer

consult   Do      
InVitro   USE 

keep   keep 
Batch 

⚠

UN3373

Os ydych chi angen help , ffoniwch 119 (am ddim o ffonau 
symudol a llinellau tir). Mae’r llinellau ar agor o 7am tan 11pm 
bob dydd.

TEMPERATURE 

Manufacturer Gwneuthurwr: UK Health Security Agency, Nobel House, 
17 Smith Square, London, SW1P 3HX

Ni chaniateir cyflenwi'r ddyfais hon ond fel rhan o waith y UKHSA 
dan raglen Profi ac Olrhain y GIG.

Mynegai i’r symbolau

Cyfyngiad 
tymheredd

Gweler y cyfar-
wyddiadau ar 
gyfer defnydd

Dyddiad 
defnyddio erbyn

Peidiwch â’i 
ailddefnyddio

ˆ

Dyddiad 
cynhyrchu

Rhif lot

Cadwch oddi 
wrth olau haul

Cadwch 
yn sych

Gwneuthurwr

Peidiwch 
â defnyddio 
os yw'r pecyn 
wedi ei ddifrodi

Rhybudd

Dyfais feddygol 
ddiagnostig 
in vitro

Sylwedd 
biolegol 
categori B

Aseswyd ar gyfer 
Cydymffurfiad y DU

Gallwch ddefnyddio'r ap am ddim Be My Eyes i gael help 
gan staff Profi ac Olrhain y GIG hyfforddedig.

Lawrlwythwch yr ap, ewch i Help Arbenigol (Specialized 
Help) a dewis Profi ac Olrhain y GIG (NHS Test and Trace) 
yn y categori Iechyd Personol (Personal Health).

Prawf Blaenoriaeth Canllaw Pecyn Profi PCR
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