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01
Chải răng và làm khô
răng của bạn với một 
ít khăn giấy.

02
Đẩy máng chỉnh nha đặt 
vào đúng khớp vị trí.

03
Bật hoặc kích hoạt
camera phía trước 
hoặc chế độ selfie 
trong điện thoại của 
bạn.

04
Đặt máy ảnh song song 
với khuôn mặt của bạn 
cùng ngang tầm với tầm 
mắt của bạn cho đến khi 
răng được nhìn thấy.

Cười tự nhiên và rộng để 
hiện thị răng của bạn. 
Nhấp chụp và tải hình 
ảnh.

Nụ cười chính diện là hình ảnh khuôn mặt của bạn 
khi hai hàm răng cắn vào nhau với nụ cười rộng 
nhất của bạn.

Đây là gì?

Nụ Cười chính diện

SmileMinder không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.!
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02
Đẩy máng chỉnh nha đặt 
vào đúng khớp vị trí.

03
Bật hoặc kích hoạt
camera phía trước 
hoặc chế độ selfie 
trong điện thoại của
bạn.

Đặt máy ảnh song 
song với khuôn mặt 
của bạn với máy ảnh 
ngang tầm mắt của 
bạn cho đến khi răng 
được nhìn thấy.
 

04
Đeo dụng cụ banh
môi đúng vị trí chính 
xác.

Cắn chặt hai hàm lại để 
hàm trên và hàm dưới 
cắn chạm với nhau.

Nhấp chụp và tải lên.

Cắn bình thường với dụng cụ banh môi đặt hai bên 
má.

Đây là gì?

Khớp Cắn với
dụng cụ banh môi

SmileMinder không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.!
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03
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camera phía trước 
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bạn.
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song với khuôn mặt 
của bạn với máy ảnh 
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04
Miệng mở nhẹ để đảm 
bảo
răng hàm trên và hàm 
dưới có thể nhìn thấy 
được trong khi dụng cụ 
banh môi
đặt ở bên má.

Nhấp chụp và tải lên.

Miệng mở với hàm răng tách biệt và đặt dụng cụ 
banh môi đặt vào hai bên má.

Đây là gì?

Miệng Mở với
dụng cụ banh môi

SmileMinder không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.!


