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Grant Ymchwil a Datblygu 
Cydweithredol Covid-19 – Cotton 
Mouton Diagnostics Ltd 

Cyllid Arloesi Llywodraeth Cymru’n caniatáu i gwmni 
diagnosteg yng Nghaerdydd ddatblygu prawf cyflym am 
antigenau feirysol.

Yr offeryn newydd cludadwy â 
batri a ddatblygwyd gan CMD.

Nod cronfa Ymchwil a Datblygu 
Cydweithredol Covid-19 Llywodraeth Cymru 
oedd cynnig cymorth ariannol i fusnesau 
oedd yn am gydweithio er mwyn hybu 
datblygiadau technolegol newydd mewn 
ymateb i’r pandemig Covid-19. Mae’r 
cymorth yma’n helpu i gynyddu capasiti a 
gallu busnesau Cymreig i ddatblygu a 
masnacheiddio cynnyrch neu dechnoleg 
trwy hwyluso cydweithio ar brosiect 
penodol.

Un stori o lwyddiant o’r fath yw Cotton 
Mouton Diagnostics (CMD) yng Nghaerdydd 
sydd wedi datblygu fersiwn gludadwy o’u 
platfform diagnostig ynghyd â phrawf 
Covid-19 diolch i gyllid i ariannu prosiect ar y 
cyd â’r ymgynghoraeth ddylunio One-Nine 
Design. 

Mae CMD wedi bod yn gweithio gyda thîm 
Arloesi Llywodraeth Cymru ers 2014, ond 
mewn ymateb uniongyrchol i’r pandemig, 

cawsant grant Ymchwil a Datblygu 
cydweithredol Covid-19 gwerth hyd at 
£130,000 i gyflawni’r prosiect dan y teitl 
Datgelu Antigenau SARS-CoV-2 yn gyflym 
yn y pwynt gofal gan ddefnyddio 
dadansoddwr cludadwy hwylus. 

Mae’r prosiect wedi galluogi iddynt gyflymu 
datblygiad y prawf SARS-CoV-2, ynghyd â 
theclyn cludadwy sy’n caniatáu ar gyfer 
canfod antigenau’r coronafeirws, gan 
ddarparu canlyniadau cyflym ac amser real 
am statws heintiad pobl. Roedd CMD eisoes 
wedi datblygu offeryn i’w ddefnyddio mewn 
labordy, ond amlygodd y pandemig yr 
angen critigol am offeryn diagnostig cyflym 
yn y pwynt gofal i brofi heintiad gweithredol 
heb orfod troi at labordai canolog. 
Galluogodd cyllid rhaglen Arloesi 
Llywodraeth Cymru i CMD droi’r prawf yn 
ddyfais gludadwy sy’n cael ei gyrru gan fatri 
sy’n gallu datgelu antigenau’r coronafeirws 
ym mhoer person mewn llai na deg munud.



Mae technoleg CMD yn seiliedig 
ar system synhwyro magnetig-
optegol, sy’n defnyddio rhodenni 
magnetig bach i asesu samplau 
ar gyfer marcwyr sydd o 
ddiddordeb.

Er bod y prototeip yn dal i gael ei brofi a’i 
ddilysu’n glinigol, mae’r cwmni’n gobeithio y 
caiff y system ei rhoi ar waith mewn nifer o 
sectorau dros y flwyddyn nesaf, o feysydd 
awyr a gwestai i fferyllfeydd cymunedol, 
canolfannau profi symudol a digwyddiadau 
graddfa fawr, gan godi’r pwysau oddi ar 
systemau labordai canolog a 
gwasanaethau’r GIG.

Pan darodd y pandemig, bu angen i CMD 
gau eu safle am dri mis a rhoi eu staff dan 
ffyrlo oherwydd yr ansicrwydd i’r busnes. 
Wrth drafod sut y manteisiodd y cwmni ar y 
Grant Ymchwil a Datblygu Covid-19, 
dywedodd Cyd-sylfaenydd y cwmni, Dr 
Jenna Bowen: “Rhoddodd y cymorth 
ariannol a gawsom trwy grant Llywodraeth 
Cymru hwb i ni ddatblygu’r prawf SARS-
CoV-2, a chaniataodd i ni ddod â phobl nôl i 
mewn i’r labordy gyda phrosiect penodol i 
weithio arno, gan ddarparu teimlad o 
ddiogelwch yr oedd mawr angen amdano.

“Mae’r cyllid wedi bod yn hynod o werthfawr 
i dwf y busnes. Yn ogystal â diogelu swyddi o 
fewn y cwmni, rydyn ni wedi dechrau 
recriwtio rhagor o bobl yn ddiweddar. Bydd 
y sgiliau a’r arbenigedd sy’n cael eu tynnu i 
mewn i’r busnes yn dod â manteision 
hirdymor i’r busnes y tu hwnt i’r prosiect 
SARS-CoV-2.”

Dr Jenna Bowen, Cyd-sylfaenydd ac Uwch 
Swyddog Gweithredu Cotton Mouton 
Diagnostics Ltd
Yn ogystal â chaniatáu i CMD ehangu eu 
gweithlu a’u harlwy fel busnes, mae 
datblygiad y prawf SARS-CoV-2 yn arwydd 
arall o gadernid sector gwyddorau bywyd 
Cymru, sy’n gyson â Chynllun Gweithredu 
Economaidd y Llywodraeth sydd am 
gefnogi busnesau twf y dyfodol, a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 sydd 
â’r nod o greu Cymru fwy llewyrchus.
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