
Cymryd sampl swab

Gwisgwch eich menig, neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo i 
lanhau’ch dwylo. Mae hyn fel nad ydych chi’n halogi’r pecyn prawf.1
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Swab, y tu 
mewn i bapur 
lapio wedi’i 

Ffiol blastig, sy’n 
cynnwys ychydig bach 
o hylif. Rhaid i’r hylif
aros yn y ffiol.

Cerdyn derbynneb 
prawf neu gerdyn 
cofrestru prawf

Bag 
bioberygl 
gyda sêl 

Menig 
defnydd 
untro

Hylif diheintio 
dwylo

Bag sip
cloi clir

Pad amsugnol 
gwyn

Canllaw cam wrth 

Edrychwch y tu mewn i’ch ceg, 
a dewch o hyd i’ch tonsiliau 
yng nghefn y gwddf. Gallwch 
ddefnyddio’r drych i helpu.

Eich tonsiliau neu lle byddent 
wedi bod (os ydynt wedi cael eu 
tynnu allan) yw lle y byddwch 
chi’n swabio’ch sampl.

Chwythwch eich trwyn yn ysgafn i 
hances.

Taflwch y hances i’r bin gwastraff 
clinigol a ddarperir.

Mae hyn er mwyn i chi gael gwared â 
mwcws dros ben.

Agorwch y pecyn a thynnwch y 
swab allan yn ofalus. Defnyddir 
hwn ar gyfer y gwddf a’r trwyn.

Pwysig

Peidiwch â chyffwrdd â’ch tafod, dannedd, bochau, deintgig, neu 
unrhyw arwynebau eraill â phen ffabrig y swab.

Mae’r swab yn annilys os yw’n cyffwrdd â’r rhannau hyn, a bydd 
angen i chi gael swab newydd. Os bydd hyn yn digwydd, gofynnwch i 
aelod o staff gael cymorth.

Defnyddiwch yr un swab ar gyfer y tonsiliau a’r trwyn.

Rhowch yr un pen o’r un swab yn 
ofalus i mewn i un ffroen nes eich 
bod chi’n teimlo gwrthiant bach 
(tua 2.5cm i fyny’ch trwyn).

Trowch y swab am 10-15 eiliad a’i 
dynnu allan yn araf.

Dim ond sampl o un ffroen sydd ei 
angen arnoch chi. Os oes gennych 
dwll addurn mewn un ffrwyn, 
defnyddiwch y ffroen arall.

Pwysig

Efallai y bydd y swabio yn teimlo’n anghyfforddus. Peidiwch â rhoi’r 
swab yn ddyfnach os ydych chi’n teimlo wrthiant neu boen cryf.

Os oes gwaed neu chwyd ar y sampl swab, rhowch wybod i aelod 
o staff.

Gan ddal y swab yn eich llaw, 
agorwch eich ceg yn llydan a 
rhwbiwch pen ffabrig y swab dros y 
ddau donsil (neu lle y byddent wedi 
bod) yng nghefn eich gwddf, am 
10 eiliad (defnyddiwch ddrych i’ch 
helpu i wneud hyn) . 

Tynnwch y ffon swab yn ofalus o 
gefn eich gwddf.

10 
eiliad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu 
broblemau ynghylch y pecyn profi hwn, 
rhowch wybod i aelod o’r staff.

‘Angen help?

10-15
eiliad

neu

Gwiriwch cynnwys eich 2
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Pecynnu eich pecyn
Canllaw gam wrth 

Sgriwiwch y caead yn ddiogel fel 
na all unrhyw hylif ollwng. Efallai y 
bydd angen i chi wasgu rhywfaint i 
gael y caead ymlaen.

Pwysig

Gwnewch yn siwr bod y pen ffabrig 
yn wynebu ar i lawr wrth i chi ei roi 
yn y ffiol. Snapiwch ben arall y swab i 
ffwrdd, fel ei fod yn ffitio y tu mewn 
i’r ffiol heb blygu. Sgriwiwch y caead 
ar y ffiol yn ddiogel.

a. Yn gyntaf, rhowch y pad amsugnol
yn y bag cloi sip clir llai

b. Yna rhowch y ffiol wrth ymyl y pad
amsugnol yn yr un bag

Rhowch y bag cloi sip yn y bag 
bioberygl mwy

Cofrestrwch eich pecyn prawf 
Os ydych wedi derbyn cerdyn 
cofrestru Prawf, dilynwch y 
cyfarwyddiadau ar y cerdyn.

Os ydych wedi derbyn cerdyn 
derbynneb Prawf, siaradwch â 
chynorthwyydd profi.

Gwisgwch eich gorchudd wyneb
Gwnewch yn siwr fod eich wyneb wedi’i orchuddio cyn i chi 
gael sylw aelod o staff. Byddant yn gwirio’ch pecyn prawf, 
ac yn dweud wrthych beth i’w wneud nesaf.

Rydych chi’n barod i gyflwyno’ch sampl 
pecyn prawf. Rhowch wybod i aelod o 
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Mae angen i aelod o staff wirio’ch 
pecyn cyn i chi ei selio.

Peidiwch â selio’r bag bioberygl 
mwy

Os ydych chi’n gwisgo menig, 
gallwch eu tynnu i ffwrdd 
rwan a’u taflu i’r bin gwastraff 
clinigol a ddarperir. Fel arall, 
defnyddiwch hylif diheintio 
dwylo i lanhau’ch dwylo.
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