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The Clinical Benefits of a  
powered seat riser

What is a seat riser?
“A seat elevator will raise and lower the user in their seated 
position through the use of an electro-mechanical lift system, 
without changing the seated angles or the seat’s angle relative to 
the ground, in order to provide varying amounts of added vertical 
access. A seat elevator may elevate vertically from a standard seat 
height, or may lower the user closer to the floor”.  
(RESNA 2009) 

Why is a seat riser most commonly prescribed?
•  Independent/fewer assisted transfers to and from the wheelchair

• Reach

• Independent safe meal preparation

•  Independent home Activities of Daily Living (ADL’s)

• Independent Community ADL’s

• Meet vocational requirement/needs

• Social interaction benefit

• Head and neck pain

Transfers 
Transfers are an essential part of everyday life. For a powerchair user, having a seat riser function 
on their chair could have a number of benefits when transferring. For instance, being able to adjust 
the height of the wheelchair above the surface upon which they wish to transfer onto (so they are 
technically transferring downhill) uses gravity to the advantage of the individual. This not only reduces 
the amount of energy and physical upper body strength required, it can also put far less pain and 
strain on hips, knees and ankles if the individual normally does a pivot transfer, helping to keep the 
individual independent for longer. 

Reach
Studies have shown a connection between overhead activities such as reaching with the development 
of shoulder pain. The degree of upper arm elevation is one of the most important parameters 
influencing load on the shoulder muscles. In an elevated position, load on the shoulder is reduced, 
which is especially important for those with weakened upper extremities or reduced range of motion.
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O que é o elevador do assento?"O elevador do assento vai elevar e descer o utilizador na posição de sentado ao longo do uso de um sistema de elevação mecânico, sem alterar os ângulos do assento ou os ângulo do assento relativos ao chão. O elevador de assento deve elevar verticalmente desde a altura standard do assento, ou deve descer o utilizador até perto do chão (RESNA 2009)
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Quando é que o elevador de assento é mas vezes prescrito?- Transferências independentes/ pouco assistidas para e fora da cadeira- Alcance- Preparação segura e independente de uma refeição- Atividades independentes em casa ou da vida diária (AVD's)- Atividades em comunidade- Necessidades relacionadas com o trabalho- Benefícios ao nível da interação social- Dores na cabeça e pescoço
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TransferênciasAs transferências são uma parte essencial da vida diária. Para um utilizador de cadeira de rodas elétrica, ter a função de elevação do assento na cadeira pode ter inúmeros benefícios aquando da transferência. Por exemplo, ser capaz de ajustar a altura da cadeira de rodas acima da superfície para onde se quer transferir (xx) usa a gravidade como vantagem. Isto não só reduz a quantidade de energia e força dos membros superiores necessária, também causa muito menos dor e tensão na anca, joelhos e tornozelos se o individuo normalmente fizer uma transferência xxxx, ajudando a manter-se independente durante mais tempo.
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AlcanceEstudos demonstram uma relação entre atividades acima do nível da cabeça como alcance com o desenvolvimento de dor nos ombros. O grau de elevação do braço é um dos parâmetros mais importantes com influência no peso dos músculos do ombro. Numa posição elevada, o peso no ombro é reduzido, o que é especialmente importante para utilizadpres com as extremidades superiores com pouca força e reduzido alcance de movimento.
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Independent safe meal preparation
A seat riser enables users to reach their counter tops, ovens, hobs 
etc. allowing safe and independent meal preparation.

Independence with Home ADL’s 
The seat function may enable an individual to complete ADL 
activities within the home which they previously could not do due 
to access issues. For instance, accessing cupboards, completing 
housekeeping activities etc. A riser function may also enable an 
individual to dress independently or attend to their own hygiene 
needs, as they are able to reach into drawers or wardrobes, or even 
access the bathroom sink or bathroom cabinet for example.

Independent Community ADL’s 
A seat riser function may facilitate an individual when it comes to 
grocery shopping, enabling them to reach shelves or items above 
their heads within shops, as well as making the access to the till in 
order to pay far easier. 

Meet vocational requirements/needs
Provision of a seat riser may promote access to the work or school 
environment, perhaps enabling someone to return to partial or 
full-time employment following an injury. It may encourage 
or permit involvement in school activities increasing learning 
opportunities and experiences.

Social interaction benefits
The ability to participate in a conversation with someone at eye 
level can have huge psychological benefits and encourage people 
to engage more in social interactions, such as have a coffee or 
drink with a friend at a bar, buying cinema tickets and so on. Not 
having to constantly look up to be able to converse with another 
person but to be able to raise the chair in order to do this, not only 
helps with social interaction, it can also help reduce strain on the 
neck as the individual no longer has to cervically extend their neck 
and head in order to communicate with others at standing level.

Invacare’s Ultra Low Maxx anterior assist and seat lift
The seat lift function on the Ultra Low Maxx (ULM) has been 
designed to help users engage in all areas of daily life by offering 
300 mm of additional seat height. 

In addition, the ULM also offers anterior assist, designed to help 
users interact more effectively within their surroundings, by 
improving access and reach through lowering their knees in relation 
to their hips. Available in 5 or 10 degree options, this feature could 
also help with independent transfers in/out of the powerchair.
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Preparação segura e independente de uma refeiçãoO elevador de assento permite que os utilizadores alcancem balcões, fornos, fogões, etc. e permite uma preparação segura e independente de uma refeição.
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Independência com as atividades da vida diária em casaO elevador de assento vai permitir que o indivíduo complete as suas atividades da vida diária em casa onde anteriormente não conseguia devido a dificuldades de acesso. Por exemplo, abrir e mexer em armários, completar as tarefas da casa, etc. A função de elevação também permite que o indivíduo se vista de forma independente ou faça a sua própria higiene, pois vai conseguir chegar a gavetas ou roupeiros, ou até aceder à bacia ou armário da casa de banho.
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Atividades da vida diária independentes em comunidadesA função de elevação do assento vai facilitar a ida ao supermercado, ao permitir que o indivíduo alcance prateleiras ou produtos que estejam acima da linha de visão nas lojas, bem como aceder a caixas de self-service para pagar a conta mais rapidamente.

acarvalh
Comment on Text
Necessidades relacionadas com o trabalhoO fornecimento de um elevador de assento vai promover o acesso ao ambiente de trabalho ou escola, e permitir até que retorne ao trabalho a tempo parcial ou inteiro, seguido de uma lesão. Pode encorajar ou permitir o envolvimento em atividades escolares e aumentar as oportunidades de aprendizagem e experiências.
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Benefícios ao nível da interação socialA capacidade de participar numa conversação com alguém ao nível ocular pode ter inúmeros benefícios psicológicos e encorajar as pessoas a participar mais nas interações sociais, como tomar um café ou uma bebida com um amigo num bar, comprar um bilhete de cima, etc. Não ter que estar constantemente a olhar para cima para ser capaz de conversar com outra pessoa, mas ser capaz de elevar a cadeira para o fazer, ajuda não só à interação social, como pode ajudar a reduzir a tensão no pescoço, já que o indivíduo não terá mais que extender o pescoço e cabeça para conseguir comunicar com os outros.

acarvalh
Comment on Text
Invacare Ultra Low Maxx: basculação anterior e elevação de assentoA função de elevação do assento no Ultra Low Maxx (ULM) foi desenvolvida para ajudar os utilizadores a participar em todas as áreas da vida diária ao oferecer 300mm adicionais de altura do assento.Além disso, o ULM também oferece basculação anterior, desenvolvida para ajudar os utilizadores a interagir de forma mais efetiva com o meio que os rodeira, ao melhorar o acesso e alcance ao baixar os joelhos em relação às ancas. Disponível em opções de 5º ou 10º, esta característica pode também ajudar às transferências independentes para fora/dentro da cadeira de rodas elétrica.
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The seating assessment
To select the appropriate seating system, information is needed from the referral where the needs of 
the user and their environment have been identified:

➜ Identify the context and related concerns: 
 –  Environment; accessibility; environmental support; transportation 
 –  Physical context and medical background

➜ Identify previous seating system, if applicable

➜  Identify and prioritise goals of the user and the environment

Due to the information that is gathered in the referral, the clinician knows what to look for during the 
assessment and will gather all the necessary information concerning:

➜ Physical skills

 –  Orthopaedic factors: range of motion, skeletal deformities, skeletal alignment 
 –  Neuromotor factors: muscle tone, reflex patterns, postural control, voluntary movements 
 –  Respiratory and circulatory factors

➜  Sensory skills: vision, perception, tactile sensation, sensorimotor skills

➜ Cognitive skills: safety, motivation

➜  Functional skills: transfers; self-care; moving; communication; bowel/bladder function

With all this information, the clinician can now match the appropriate seating system to the user, 
looking at:

➜  Technology for postural 
control (activity – rest)

➜  Technology for pressure 
management

➜ Technology for comfort

For more seating information in 
relation to powerchairs, take a 
look at our, Clinical Guide to Powerchair Provision‘ document available at www.invacare.eu.com.
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A avaliaçãoPara selecionar o sistema de assento apropriado, é necessária informação sobre as necessidades do utilizador e o seu ambiente:- Identificar o contexto e preocupações relacionadas:   - Meio-ambiente; acessibilidade; suporte do meio ambiente; transporte   - Contexto físico e histórico médico- Identificar sistemas de assento anteriores, se aplicável- Identificar e prioritizar objetivos do utilizador e do meio-ambienteDevido à informação que é recolhida na referenciação, o profissional de saúde sabe para o que olhar durante a avaliação e vai recolher toda a informação necessária relativa a:- Capacidades físicas- Fatores ortopédicos: alcance, deformidades esqueléticas, alinhamento esquelético- Fatores neuromotores: tónus muscular, padrões de reflexos, controlo postural, movimentos voluntários- Fatores respiratórios e circulatórios- Capacidades sensoriais: visão, perceção, sensação tática, capacidades sensoriomotoras- Capacidades cognitivas: segurança, motivação- Capacidades funcionais: transferências, cuidados pessoais, movimentos, comunicação, função do intestino/ bexigaCom toda esta informação, o profissional de saúde pode agora encontrar o sistema de assento apropriado ao utilizador, ao ter em conta:- Tecnologia para controlo postural (atividade - descanso)- Tecnologia para gestão da pressão- Tecnologia para conforto
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Para mais informações relacionadas com cadeiras de rodas elétricas consulte o nosso microsite em www.invacarelinx.com
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