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Sut i gwyno

Os oes gennych chi unrhyw broblemau, cysylltwch
â’n Rheolwr Practis - Rebecca Gardner. Gallwch
chi wneud hyn drwy ein ffonio ni neu ddefnyddio
ein Ffurflen Adborth a byddwn yn cysylltu â
chi. Mae gennym ni system gwyno rydym yn ei
defnyddio i sicrhau bod cwynion yn cael eu hateb
mor gyflym ac mor hawdd â phosib. Gellir dod o
hyd i gopi o hyn o’r dderbynfa neu ei lawrlwytho
o’n gwefan. Mae gan bob aelod o staff fynediad at
eich gwybodaeth, ond fyddwn ni byth yn ei phasio
ymlaen heb eich caniatâd pendant.

Adborth
Ym Mhont Steffan rydym wastad yn chwilio am

ffyrdd y gallwn ni wella ein gwasanaethau. Rydym
yn annog ein cleifion yn fwriadol i roi adborth ac
awgrymiadau i ni. Gallwch chi wneud hynny drwy
ddefnyddio ein Ffurflen Adborth ar ein gwefan
neu drwy ddefnyddio ein cerdyn sylwadau yn y
dderbynfa. Rydym hefyd, bob yn ail flwyddyn,
yn anfon arolwg byr at bob claf trwy e-bost. Mae
hyn yn ein galluogi i ymgydnabod yn llwyrach ag
unrhyw feysydd lle mae problemau.

Argyfyngau Deintyddol

Os oes gennych argyfwng deintyddol fel poen
dannedd, chwyddo, coronau coll a llenwadau,
peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Gwybodaeth
am y Practis

Oriau gweithio
Fe’ch cynghorir eich bod yn ein ffonio mor gynnar
â phosibl yn y dydd i allu gweld yr un diwrnod.
Mae hyn oherwydd y gall ein slotiau brys ar gyfer
y diwrnod hwnnw gael eu harchebu’n gyflym.
Tu Allan i Oriau
Os ydym ar gau, ffoniwch ni ar 01570 422595 a
dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein peiriant ateb i
adael neges gyda’n deintydd ar alwad.
Denplan
Os ydych yn glaf Denplan a bod gennych eich
Yswiriant Atodol yn eich polisi, ffoniwch:
Oddi cartref: DU 0800 844 999
Dramor: +44 (0) 1962 844999

Cynhyrchwyd gan: Deintyddfa Pont Steffan
Mawrth 2021

Pwy ydym ni

Plant

Ym Mhont Steffan, mae ein tîm ni nid yn unig yn
ymwybodol o ethos a gweledigaeth ein practis,
ond yn chwarae rhan hanfodol wrth eu creu. Ein
prif amcan yw darparu gofal croesawgar, cyfeillgar
ac empathetig i bob claf, ond yn enwedig y rheini
â phryderon deintyddol. Yn ddiweddar, rydym
wedi adnewyddu ac ehangu’r adeilad drws nesaf,
sydd wedi ein galluogi i gynnig ystafell aros fwy
cyfforddus a gwell mynediad i’n cleifion anabl.

I gofrestru eich plentyn i’r ddeintyddfa

Yr hyn a wnawn

Rhoddir cefnogaeth arbennig i gleifion nerfus o ran
offer a thrwy gynnal amgylchedd cynnes, cyfeillgar
ac ymlaciol, ond gall unrhyw un fwynhau’r
gwasanaethau sydd gennym i’w cynnig! Ar ben
cynnig deintyddiaeth gyffredinol, gallwn hefyd
gynnig i chi:
• Llenwadau Anweledig (gwyn)
• Ffrâm Ddannedd Gosmetig Arwahanol
• Mewnblaniadau Deintyddol
• Gwynnu Dannedd
• Clustffonau Diddymu Sŵn
• Y Ffon Hud – System gyflenwi anesthetig diboen
Gallwch fod yn hollol sicr bod trefniadau ar waith
ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus yr holl
staff.

Cynlluniau Misol

Rydym yn credu mewn gofal deintyddol ataliol.
Fel claf yn ein practis ni, rydym am eich helpu i
atal problemau deintyddol cyn iddynt ddechrau.
Dyna pam ein bod ni’n cynnig cynlluniau talu
Denplan i’n cleifion. Mae hyn yn golygu, gydag
ymweliadau rheolaidd â’n deintyddion a’n
hylenyddion, y gallwn gynnig y gorau i chi ar gyfer
iechyd eich ceg. Mae taliadau misol disgwyliadwy
yn caniatau i chi neilltuo arian ar gyfer eich
gofal deintyddol preifat, ac rydym yn cynnig
amrywiaeth o gynlluniau talu deintyddol sy’n
addas i anghenion iechyd eich ceg yn ogystal â’ch
cyllideb.

Parcio

Rhiant wedi cofrestru
5 oed ac iau: Am ddim
£20 i blant 6-10 oed
£42.50 i blant 11-17 oed
Rhiant heb gofrestru
£42.50 i bob oed
Mae triniaeth yn hanner pris i bob plentyn

Apwyntiadau

Rydym yn cynnig sawl ffordd i’n cleifion i wneud
apwyntiad gyda ni, boed hynny’n apwyntiad
cyntaf neu’n archwiliad rheolaidd. Mae’r rhain yn
cynnwys:
• Ffonio 01570 422595
• E-bostio at reception@psdental.co.uk
• Defnyddio ein ffurflen ‘Book an Appointment’ ar
ein gwefan: www.pontsteffandental.co.uk

Polisi Canslo
Ni fydd tâl am ganslo apwyntiadau cyn belled
â’n bod ni’n derbyn o leiaf 1 diwrnod gwaith o
rybudd. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i ni roi mynediad
i bobl eraill i’n gwasanaethau a all fod angen
ein gweld ar fwy o frys. Codir tâl o £20 am bob
15 munud ar gyfer apwyntiadau a gollwyd ac a
ganslwyd yn hwyr.

Telerau Talu
Gofynnwn i gleifion dalu am driniaeth a
dderbyniwyd ar ddiwedd pob apwyntiad. Gellir
gwneud hyn trwy arian parod, siec (gyda cherdyn
banc), Visa, MasterCard, Visa Delta ac American
Express.

Rydym yn gweithredu polisi sy’n llwyr
ymwrthod â thrais neu gamdriniaeth i staff

Oriau Agor
Dydd Llun
8yb - 8yh
Dydd Mawrth 8yb - 8yh
Dydd Mercher 8yb - 8yh
Dydd Iau
8yb - 8yh
Dydd Gwener 8yb - 1yh
Noder ein bod yn cau am ginio rhwng 1:30pm a 2:30pm

Cysylltu

Teleffon
01570 422595
Gwefan
pontsteffandental.co.uk
E-bost
reception@psdental.co.uk
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