
FP17OW(w)
01/02/2016
Revision 3

Version 012016_002             Product Code: FP17OW(w)

P
Yes NoEvidence of 

Exemption or 
Remission seen

Printer
Registration

Patient’s NHS No.

Part 1  Provider name, address and location number

Part 2  Patient Information - complete in CAPITALS and Black ink

Surname

First
Forename

House number or
name

Street

City or Town

County

Postcode

Previous surname if
changed since last
visit

Title               Sex M         or F          
Date of 
Birth

Part 3  Exemptions and remissions

Part 5  Orthodontic Assessment and Treatment Start

Part 6  Orthodontic Completion

Part 7
NHSBSA Use Only  

Part 8  Declaration

All the necessary care and treatment that the 
patient is willing to undergo will be provided.

All the currently necessary care and treatment 
that the patient is willing to undergo has 
been carried out.

Part 4  Orthodontic Data Set - Treatment Proposed/Treatment Provided

Performer number
same as provider

Patient under 18

Radiograph(s)

Functional 
appliance

Retainer 
upper

Removable 
upper 
appliance

Retainer 
lower

Removable
lower appliance

Aged 18 in full-
time education

Full remission
- HC2 cert.

Partial remission 
- HC3 cert.

Expectant
mother

Nursing 
mother

Pension credit
guarantee credit

Fixed lower 
appliance

Fixed upper 
appliance

Extractions

Date of ReferralAssess &
appliance fitted

Assess & refuse 
treatment

Assessment & 
review

IOTN

IOTN

Repair to appliance
fitted by another dentist

Treatment abandoned
-patient failed to return

Treatment abandoned

-patient requested

Aesthetic 
component

Enter value
1 – 10

Enter value
1 – 5

Enter value
1 – 10

Enter No.

Enter value
1 – 5

IOTN not 
applicable

Treatment 
discontinued

IOTN not 
applicable

Treatment 
completed

PAR scores 
calculated

Day Month Year

Date of completion 
or last visit

I declare that I am properly entitled to practise under the current dental regulations and that the 
information I have given on this form is correct and complete. I understand that if it is not, appropriate 
action may be taken. For the purpose of verification of this and the prevention and detection of fraud 
and incorrectness, I consent to the disclosure of relevant information from this form to and by the NHS 
Business Services Authority.

Signature                                                                                           Date

Aesthetic 
component

Regulation 11 
replacement 
appliance

Date of Assessment

Date Appliance Fitted

Upper Right

Lower Right
Day Month Year

Upper Left

Lower Left

Patient charge collected

Income-based 
Jobseeker’s 
Allowance

Income
support

NHS tax credit 
exemption

Performer
number

NHSBSA Use Only

Prisoner
Exam only - 
under 25/60 
or over

Universal
Credit

Income-related 
employment and 
support allowance
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DATGANIAD Y CLAF (Rhaid i’r ochr hon o’r ffurflen hon gael ei llenwi gan, neu ar ran, y claf)

CAIS AM WASANAETHAU DEINTYDDOL GIG YN DDI-DÂL NEU AR GOST IS

Os ydych yn llofnodi ar ran y claf, rhowch y manylion isod:

Enw (mewn
PRIFLYTHRENNAU)

Perthynas â’r claf

Gwyn
Prydeinig

Gwyn
Gwyddelig

Cefndir 
Gwyn arall

Gwyn a Du 
Caribïaidd

Gwyn a Du 
Affricanaidd

Gwyn ac 
Asiaidd

Cefndir 
Cymysg arall

Asiaidd neu 
Asiaidd 
Prydeinig 
Indiaidd

Unrhyw grŵp 
ethnic arall

Claf wedi gwrthod nodi

Tsieineaidd
Cefndir Du 
arall

Du neu Ddu 
Prydeinig 
Affricanaidd

Du neu Ddu 
Prydeinig 
Caribïaidd

Cefndir 
Asiaidd arall

Asiaidd neu
Asiaidd
Prydeinig
Pacistanaidd

Asiaidd neu
Asiaidd
Prydeinig
Bangladeshaidd

Beth yw eich grw^ p ethnig? - Os gwelwch yn dda, dewiswch UN o’r canlynol i ddynodi eich grw^ p ethnig

RHAID ICHI DDARLLEN Y FFURFLEN HON CYN EI LLOFNODI. PEIDIWCH Â’I LLOFNODI OS NAD YW’N GYWIR.
Y claf sy’n gyfrifol am gywirdeb y cais hwn, NID y practis deintyddol.
Os nad ydych yn sicr bod hawl gennych i gael gwasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl neu ar gost is, mae’n RHAID ichi dalu yn y practis deintyddol. 
Os cewch gadarnhad yn ddiweddarach bod gennych hawl i wasanaethau deintyddol yn ddi-dâl neu ar gost is, gellwch hawlio ad-daliad. Os ydych wedi 
gwneud cais am fudd-dâl sy’n cymhwyso neu am dystysgrif esemptiad ond heb gael yr un eto, rhaid ichi dalu a hawlio ad-daliad pan/os cewch un.

Mae hawliadau’n cael eu gwirio’n rheolaidd, gan gynnwys rhai lle dangoswyd tystiolaeth o hawl y claf i’r practis deintyddol. Os canfyddir 
eich bod wedi hawlio gwasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl neu ar gost is heb fod hawl gennych, bydd yn rhaid ichi dalu tâl cosb 
o hyd at £100. Ni fydd cyfle ichi i osgoi’r gosb trwy dalu yn gyntaf am y gwasanaethau.

a) Mae gennyf hawl i wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl oherwydd ar ddiwrnod cyntaf y driniaeth:

 Rwyf o dan 18 mlwydd oed

 Rwyf yn 18 mlwydd oed ac mewn addysg llawnamser

 Rwyf yn feichiog

 Rwyf wedi cael baban o fewn y 12 mis diwethaf

 Rwyf ar hyn o bryd mewn carchar neu sefydliad troseddwyr ifanc

b) Mae hawl gennyf i wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl oherwydd fy mod i, neu fy mhartner, yn ystod cwrs y driniaeth, yn cael:

 Cymhorthdal Incwm (NID yw Lwfans Analluogrwydd a Lwfans Byw i’r Anabl yn gymwys)

 Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm (NID yw seiliedig ar gyfraniadau yn gymwys)

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
 (NID yw seiliedig ar gyfraniadau yn gymwys)

 Credyd Gwarant Credyd Pensiwn (NID yw Credyd Cynilion ar ei ben ei hunan yn gymwys)

 Credyd Cynhwysol

  Y rhain yw’r UNIG fudd-daliadau sy’n rhoi hawl i wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl.

c)  Mae hawl gennyf i wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl oherwydd fy mod wedi fy enwi ar un o’r tystysgrifau canlynol, sy’n ddilys 
yn ystod cwrs y driniaeth:

 Tystysgrif HC2

 Tystysgrif (Cerdyn) Eithrio Credyd Treth y GIG

  (Nid oes hawl awtomatig gennych oherwydd eich bod yn cael Credydau Treth; rhaid bodloni amodau cymhwyso. Os ydych yn gymwys, 
anfonir tystysgrif/cerdyn eithrio atoch)

ch) Mae hawl gennyf i wasanaethau deintyddol y GIG ar gost is oherwydd:

 Rwyf wedi fy enwi ar dystysgrif HC3 sy’n ddilys yn ystod cwrs y driniaeth ac yn cyfyngu’r swm y mae’n rhaid i mi ei dalu i  £

  Nid oes rhaid imi dalu am fy archwiliad oherwydd fy mod o dan 25 oed neu’n 
60 mlwydd oed neu drosodd

Rwyf yn cadarnhau bod yr wybodaeth a roddais uchod yn gywir ac yn gyflawn, a bod gennyf hawl i wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl neu 
ar gost is fel a nodir uchod. Rwyf yn deall y bydd rhaid imi dalu tâl cosb o hyd at £100 yn ychwanegol at y tâl perthnasol i gleifion os nad yw’r 
wybodaeth yn gywir ac nad oes hawl gennyf.

 Os ydych yn llofnodi ar ran y claf, rhowch y manylion isod:                                      
Llofnod

 Enw (mewn 
 PRIFLYTHRENNAU)

 Perthynas â’r claf                                                                                                                                                    Dyddiad

Llofnod

 Dyddiad

}

}

}

}  Dyddiad Geni

}  Dyddiad geni/disgwyl y baban

Nodwch enw’r coleg neu brifysgol

Nodwch y Rhif Yswiriant Gwladol

Printiwch enw’r person sy’n cael budd-dâl

Nodwch Rif y Dystysgrif

Nodwch Rif y Dystysgrif/cerdyn

Nodwch Rif y Dystysgrif

Rhif cerdyn/tystysgrif Esemptiad Mamolaeth GIG

Deallaf y bydd fy nata personol yn cael ei brosesu yn yr India cyn cael ei brosesu yn y DU, ac y caiff ei ddileu o fewn 10 mlynedd wedi iddo fynd i mewn i’n systemau.

DATGANIAD Y CLAF (RHAID EI LENWI YM MHOB ACHOS)
Rhy’n cytuno i’r darparwr a enwir drosodd, neu ei gynrychiolydd, fy archwillo o dan y GIG a rhoi imi unrhyw ofal a thriniaeth angenrheidol yr wyf yn barod i’w derbyn o fewn trefniadau’r GIG.
Rwyf yn cytuno i dalu’r tâl statudol am y gwasanaethau deintyddol GIG a gaf, onid wyf wedi llenwi cais dilys am wasanaethau deintyddol y GIG yn ddi-dâl neu ar gost is, 
ar gefn y ddalen hon, ac y bod angen efallai i mi dalu’r swm LLAWN cyn cael triniaeth.
Rwyf yn cytuno, os oes angen, i gael fy archwillo a/neu i’m cofnodion deintyddol gael eu harchwillo gan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG neu gorff 
awdurdodedig arall.
Rydw i yn datgan bod y wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn. Rwyn deall os nad ywr wybodaeth yn gywir, efallai bydd gweithred priodol yn fy erbyn. Er mwyn galluogi’r Gig i atal 
twyll ac anghywirdeb i sicrhau gwasanaeth effeithiol o wasanaethau gyslltiedig â’r GIG, rwyf yn cytuno i wybodeth berthnasol gael ei datgelu i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG, Byrddau 
lechyd lleol, yr Adran Gwaith a phensiynau, cyllid a Thollau EM, awurdodau Cymru ac Awdurdodau Lleol ac i ddynt hwythau ddatgelu’r Wybodoeth honno.
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